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Het revolutionaire
Groene Hart Ziekenhuis kiest voor

3D-PACS
Carestream’s DR9500
Het eerste multifunctionele traumastatief in
Nederland is in Gouda geplaatst. Sinds de
lancering van dit statief zijn er al velen wereldwijd
geplaatst.
Nederlands eerste Carestream DirectView DR9500 is afgelopen maand
geplaatst op de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Groene Hart
Ziekenhuis te Gouda. De DR9500 is een innovatief product van
Carestream, waarbij men de beschikking heeft over een groot aantal
functionaliteiten, die in het bijzonder geschikt zijn voor deze specifieke
omgeving.
“Dit was dan ook de reden om te kiezen voor de Carestream oplossing”,
aldus Anita Schoonderwoerd, manager van de afdeling radiologie.
“Bovendien is de DR9500 de beste unit op de markt die geschikt is voor
deze toepassing, een gelijkwaardig alternatief
is er momenteel niet.”
Met de komst van de DR9500 is het
digitaliseringstraject voor de afdeling
radiologie in Gouda afgerond. In een eerder
stadium implementeerden het Groene Hart
Ziekenhuis en Carestream Health al
succesvol het Carestream RIS en PACS. Met
daarnaast een aantal CR-systemen en 4
digitale buckykamers.
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accountmanager

Een groot deel van de
radiologieafdelingen binnen
Nederland wordt geconfronteerd met een groei voor
wat betreft het aantal
verrichtingen. Een deel van
deze groei is vaak toe te
schrijven aan de hoeveelheid
buckyonderzoeken. Anderzijds
staan de resources (personeel, aantal kamers) onder
druk.
Carestream levert een complete lijn van geavanceerde
buckyapparatuur, van een
hoog productie buckykamer
(DirectView DR7500), tot een
specifieke traumatoepassing
(DirectView DR9500).
Bovendien heeft Carestream
zeer recent de DRX-1
gelanceerd. Deze draadloze,
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the cassette-sized DR

Hét mobiele draadloze DR-systeem
Carestream Health introduceerde onlangs de eerste draadloze DR
detector. Het formaat van deze detector is gelijk aan die van een
standaard 35x43 cassette en kan gebruikt worden in bestaande
tafel- en wandbucky's.
Het CARESTREAM DRX-1 Systeem bestaat uit een console en een
draadloze 35 x 43 cm cassette (DR) detector die kan voorzien in een
snelle, betaalbare conversie van uw analoge buckykamer in een DR
kamer! Het systeem kan moeiteloos in uw bestaande systeem,
zonder kostbare modificaties te hoeven uitvoeren. Met de detector
kunt u alle mogelijke onderzoeken uitvoeren waar voorheen film- of
CR cassettes gebruikt werden. Het DRX-1 systeem laat high-quality
preview beelden binnen 5 seconden zien. Dit zal de productiviteit
aanzienlijk verhogen ten opzichte van film of CR.
“Deze innovatieve draadloze detector is zeer aantrekkelijk voor
ziekenhuizen die hun productie en beeldkwaliteit willen verbeteren in
bestaande CR of analoge kamers, maar die geen budget hebben voor
het vervangen van de
gehele buckykamer,” zei
Diana Nole, President,
Digital Medical Solutions,
Carestream Health.

Voor meer info over de DRX-1
op internet:
www.carestreamhealt.com/drx1
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35x43 cm detector geeft de
gebruiker een optimale
flexibiliteit, zonder concessies
te doen ten aanzien van de
ergonomie. De DRX-1 past in
uw bestaande analoge
buckyapparatuur, zonder
kostbare aanpassingen, of kan
gebruikt worden in een
bestaande DR-omgeving als
losse detector.
Met vriendelijke groet,
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De periode van Kerst en
Oud&Nieuw breekt weer aan.
namens het voltallige
personeel van CSH wil ik u en
uw naasten goede kerstdagen
en een gezond 2009
toewensen.
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