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SUORADIGITAALISET LAITTEET

• CARESTREAM DRX-1
LEVYKUVALAITTEET

DRX-1 on suoradigitaalinen detektori ja
DRX-tuoteperheen sydän. Se on langaton,
35x43 cm kasetin kokoinen ja akkutoiminen ratkaisu,
jonka avulla voitte ottaa digitaalisia röntgenkuvia
perinteisellä röntgenlaitteistolla. Järjestelmä päivittää
nopeasti ja kustannukset optimoiden perinteiset röntgenja osastokuvauslaitteet suoradigitaalisiksi!

• CARESTREAM CR
CR VITA, CR 360,
CR CLASSIC, CR ELITE,
CR 975

DRX-1

CARESTREAM CR levykuvalaiteperheen
vaihtoehdoissa on kaikkiin kuvausyksikköihin
soveltuva laite. Erinomainen ergonomia,
monipuolinen ohjelmisto ja yleinen hyvä
käytettävyys yhdistettynä erinomaiseen

kuvanlaatuun, ovat olleet etusijalla
laitteiden suunnittelussa. Laitteisiin on
saatavissa laajat lisäohjelmat, esim.
Mammografia, ortho ja laadunvalvonta.

CARESTREAM CR
• CARESTREAM DRX EVOLUTION
DRX EVOLUTION on DRX-1 detektoria
käyttävä suoradigitaalinen röntgenlaitteisto,
joka voidaan hankkia juuri tarpeittenne
mukaisella kokoonpanolla ja toiminnoilla.
Kuvaustelineistä irroitettavia DRX-1
Detektoreja voitte käyttää vapaasti, nopeasti
ja langattomasti – aivan kuten kuvaisitte
perinteisellä kasetilla. Automaattiset
toiminnot, ergonomia ja tehostunut
työnkulku ovat olleet laitteen suunnittelussa
etusijalla – Teidän hyväksenne!

• MAMMO – KASETIT

• INTEGROITU HILA – KASETTI

DRX EVOLUTION
• FANTOMIT HILAT

• LLI-TELINE ja – KASETIT

• LAADUNVARMISTUS OHJELMAT

CR TARVIKKEET

• CARESTREAM DRX MOBILE RETROFIT
DRX MOBILE RETROFIT – järjestelmä päivittää
perinteisen osastokuvauslaitteen
suoradigitaaliseksi nopeasti ja kustannuksia
säästäen. DRX-1 detektorin edut ovat
merkittäviä etenkin osastolla kuvattaessa
– langattomuus, hygienia, ergonomia ja
tietenkin nopea kuvien siirtyminen ja
tarkastelu jo kuvauspaikalla. DRX Mobile
– järjestelmä on saatavilla jo nyt GE-AMX,
Siemens Mobilett ja Shimadzu Mobile Art
malleihin.

DRX MOBILE

PACS MONITORIT
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CARESTREAM PACS

SUPER-PACS

TUOTEKATALOGI 2010/11

CARESTREAM RIS
eMail

Diagnostiset
työasemat

CARESTREAM
PACS, RIS,
CARESTREAM
e-Health
SUPER PACS

PACS

Teleradiologia
Etäsanelu
Web

ONE Chair.
ONE Workstation.
ONE Solution.

CD/DVD
työasemat

Globaali
työlista

RADIOLOGIN PACS-TYÖASEMA
KLIINIKKO-/HOITAJA PACS-TYÖASEMA
MAMMO PACS-TYÖASEMA
ORTOPEDIA PACS-TYÖASEMA
CARDIO PACS-TYÖASEMA

• CARESTREAM PACS on markkinoiden monipuolisin järjestelmä radiologisen ja
muun tiedon hallintaan. Se skaalautuu yksittäisestä työasemasta laajoihin
alueellisiin kokonaisuuksiin. Todellinen SUPER-PACS arkkitehtuuri ja yhteinen
työlista eri yksiköiden kesken, takaa nopean ja tarkan toiminnallisuuden nykyaikaisesti ja uusinta avointa teknologiaa hyödyntäen – tietoturvallisesti.

CLINICAL DATA
ARCHIVE
ARKISTO
• CLINICAL DATA ARCHIVE (CDA) on todellinen monitietoarkisto, joka tukee
kaikkia yleisimpiä tietomuotoja – kuten Dicom, XDS, jpeg, pdf, tiff, doc, jne.
Arkistoinnin todelliset kustannussäästöt muodostuvat järkevästi toimivista ja
ARKISTO
hallinnoitavista kokonaisuuksista - kuten Clinical Data Archive.

eHEALTH MANAGED
SERVICES
CARESTREAM eMS – PALVELU
• CARESTREAM eMS – palvelu kattaa niin arkistopalvelun
kuin Pacs – järjestelmien käyttöpalvelun. Mikäli haluatte toiminnot
palveluna ilman järjestelmien investointeja,
eHealth Managed Services on siihen ratkaisu - tarpeittenne mukaan.

CARESTREAM
RIS
• CARESTREAM RIS
on Pohjoismaissa yleisesti käytetty
toiminnanohjausjärjestelmä.
Nykyaikainen järjestelmä pystyy
mukautumaan erilaisiin
ympäristöihin selkeästi ja hallittavasti
– aivan kuten Carestream RIS on toteutettu.
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