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Save Time - Save Money

DRX-Mobile Retrofit Kit
Met gepaste trots wil Carestream Health de DRX-Mobile bij u
introduceren. Dit is de lang verwachte Retrofit kit om analoge
mobiele systemen digitaal te maken. Als basis wordt de DRX-1
mobiele detector gebruikt die inmiddels in een groot aantal
ziekenhuizen is geïmplementeerd.
Bestel voor 31 december 2010 en u kunt profiteren van de
speciale introductieprijs. Maak een afspraak met Saskia
Groeneveld (06-13897471) of Marcel Toering (06-22690296) voor
meer informatie en maak kans op een Apple iPad.
Of kijk op onze website: www.carestreamhealth.nl

Enkele kenmerken van de Retrofit Kit:
nKosten-effectieve upgrade van uw
bestaande analoge systeem
nGemakkelijk in gebruik, minimale
training vereist
nWireless: hogere productiviteit ten opzichte van CR
nFlexibel: gebruik de detector ook in een andere
ruimte!

Maak een afspraak met één
van onze accountmanagers!
En voor eind 2010 zullen we
de iPad onder onze bezochte
klanten verloten.

Maak kans op een iPad!
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Met de komst van de wireless DRX cassette detector is
Carestream Health een nieuwe weg ingeslagen met haar
DR lijn met de visie: FLEXIBILITEIT.
Zo kunnen met deze detector bestaande analoge
buckykamers, zonder in te breken in de bestaande
configuratie, op eenvoudige wijze met de DRX cassette
detector digitaal gemaakt worden. De wireless DRX
cassette detector kan zowel in als buiten de buckylade
gebruikt worden. De beelden worden via een wireless
verbinding naar het uitleesstation gestuurd.
Over flexibiliteit gesproken: met de komst van de DRX
Retro Fit kit voor mobiele Röntgen-units is een nog
grotere flexibiliteit ontstaan. Met deze kit is het mogelijk
om zonder in te breken op de huidige configuratie, de
mobiele röntgen-unit met behulp van de DRX cassette
om te bouwen naar een digitale unit.
De DRX wordt tevens gebruikt als basis voor
Carestream's DRX Evolution lijn.
De DRX Evolution is in verschillende configuraties te
verkrijgen, van een standaard tot en met een volledig
geautomatiseerd systeem, met onder andere
autotracking, autocentering, auto positions, etc.
Grote flexibiliteit ontstaat er als er meerdere kamers zijn
uitgerust met DRX uitleessystemen. De DRX cassette
detectoren zijn namelijk uitwisselbaar. Door een
eenvoudige aanmeld handeling kan de cassette ergens
anders gebruikt worden.
Met de komst van de DRX cassette detector heeft
Carestream binnen de traditionele DR Units meer
flexibiliteit en bedrijfszekerheid gecreëerd.

Harry Faber
Bramenberg 12
3755 BZ Eemnes
) 035 5390 100
www.carestreamhealth.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen kiest voor
Carestream Health RIS v11
Keuze is op Carestream Health gevallen na een Europese Aanbesteding
Het UMCG heeft onlangs besloten om haar workflow op de
afdeling Radiolgie en Nucleaire Geneeskunde volledig te
digitaliseren. Sinds enige tijd is de afdeling digitaal voor wat
betreft de beelden (PACS). Deze omgeving zal worden
gekoppeld aan Carestream’s RIS v11 om tot één desktop te
komen voor de radioloog. Hierdoor wordt de workflow voor de
radioloog volledig gedigitaliseerd. Aangezien het RISv11 ook
gebruikt wordt voor de planning ontstaat een volledig
transparante werkomgeving.

+
Evolve

Zoals Jan-Willem Hoorn, Bedrijfsmanager afdeling Radiologie
van het UMCG treffend zegt:
„Met ons nieuwe RIS kunnen wij door decentraal plannen en
vraag-en aanbodsturing, in
afstemming met omliggende
ziekenhuizen, de service voor de
patiënt fors verbeteren.“
Piet ten Bhömer voegt daar nog aan
toe: „Na een lange periode van
selecteren hebben we via de
Europese aanbesteding gekozen
voor het RIS van Carestream Health.
Piet ten Bhömer
Hun product sloot het beste aan bij Hfd Technische Zaken afd Radiologie
Universitair Medisch Centrum Groningen
onze wensen.“

agenda
9 november 2010
PACS/RIS Gebruikersdag
Amsterdam
15 december 2010
e-Health Managed Services Gebruikersdag
Noordwijk
28 november tot en met 3 december 2010
RSNA Congress
Chicago (USA)
Let op: maak op tijd een afspraak!
4 tot en met 8 maart 2011
European Congress of Radiology
Wenen (Oostenrijk)

Groene Hart Ziekenhuis en
Refaja Ziekenhuis
kiezen beiden voor Carestream Health’s
DR-Evolution
Gouda - Stadskanaal
Het Groene Hart Ziekenhuis en Refaja Ziekenhuis hebben onlangs gekozen
voor de aanschaf van een DRX-Evolution. Installatie van beide systemen zal
binnenkort plaatsvinden. Beiden ziekenhuizen kozen voor de vrijheid en
flexibiliteit van `s werelds eerste wireless, cassette-sized DR detectoren in
combinatie met een volledig geautomatiseerd röntgensysteem.
Naast gebruik in wand- en tafelbucky kunnen de wireless DRX detectoren
eenvoudig ingezet worden voor opnames buiten de bucky. In deze DR
kamers kunnen de DRX detectoren zowel in als buiten de bucky ingezet
worden voor opnamen.
www.carestreamhealth.nl
035 539 0100

Integrated solutions for every step of diagnostic imaging
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