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CARESTREAM
DRX-1 / DRX-1C

CARESTREAM DRX-1 / DRX-1C Pierwszy na świecie bezprzewodowy detektor DR
o wymiarach standardowej kasety 35x43cm, pozwalający na integrację
i ucyfrowienie aparatów analogowych za pomocą technologii radiografii bezpośredniej DR.
Stacja technika systemu jest w pełni kompatybilna z urządzeniami Carestream CR i DR.
Urządzenie może być zdalnie nadzorowane i serwisowane. Detektor Carestream Health
DRX-1C pracuje w technologii Gos lub CsI.

 ARESTREAM
C
DRX Evolution

 ARESTREAM DRX Evolution. Nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski z zawieszeniem
C
sufitowym wykorzystujący detektory DRX-1. System składa się z zawieszenia sufitowego
lampy rtg, stołu kostnego (opcjonalny) i stojaka płucnego (stacjonarny lub mobilny),
generatora wysokiego napięcia 65kW lub 80kW oraz stacji technika z monitorem
dotykowym LCD 19 cali. System umożliwia wykonywanie ekspozycji w stojaku płucnym,
stole kostnym oraz na łóżkach mobilnych lub wózkach w gabinecie. Duży wyświetlacz
zamocowany na lampie pozwala na pełną komunikację z generatorem i umożliwia ustawianie
lub korygowanie parametrów ekspozycji bezpośrednio przy pacjencie.

 ARESTREAM
C
DRX Ascend

CARESTREAM DRX Ascend. Wysoka wydajność. Wysoka jakość. Wyjątkowa wartość.
Opracowany specjalnie pod kątem zastosowań w radiologii, ośrodkach obrazowania
medycznego, placówkach ortopedycznych oraz na oddziałach pomocy doraźnej.
Systemy DRX-Ascend oferują wiele funkcji i gwarantują pełną funkcjonalość w zakresie
pozycjonowania przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości obrazu oraz
bezpieczeństwa pacjenta.

CARESTREAM DRX
Mobile Retrofit Kit
 ARESTREAM
C
DRX Revolution

CARESTREAM DRX Mobile Retrofit Kit. Ostatni krok w ucyfrowieniu szpitala – aparat
przyłóżkowy (Siemens Moblilett, GE AMX4, inne aparaty) może być ucyfrowiony dzięki
systemowi CARESTREAM DRX Mobile Retrofit Kit z detektorem DRX-1. Łatwy w instalacji
zestaw do montażu i system integracji z aparatem przyłóżkowym pozwala na otrzymanie
obrazów jakości DR z urządzeń analogowych. Klienci, którzy już posiadają system
DRX-1 mogą wykorzystać ten sam detektor do współpracy ze wszystkimi aparatami
rentgenowskimi.
CARESTREAM DRX Revolution. Mobilny aparat przyłóżkowy DRX-Revolution to w pełni
wyposażony gabinet rentgenowski na kółkach! Ponadprzeciętna jakość obrazu, łatwość
przemieszczania i dodatkowe funkcje ułatwiają pracę. Nowy mobilny system DR posiada
unikalną, składaną kolumnę zwiększającą zasięg widoczności, komfort i bezpieczeństwo
podczas transportu systemu. Podwójny system jezdny oraz możliwość wykonania
360 stopniowego obrotu urządzenia w ciasnej powierzchni (np. sal operacyjnych, oddziałów
intensywnej opieki czy izby przyjęć) ułatwia szybkie i prawidłowe ustawienie urządzenia.

DIRECTVIEW CR MAX. Zaawansowany wieloslotowy skaner radiografii cyfrowej
Max CR, który pozwala na przetwarzanie w jednym urządzeniu kilku kaset jednocześnie.
Wysoka wydajność systemu sprawia, że idealnie sprawdza się w dużych placówkach
służby zdrowia, wykonujących po kilkaset ekspozycji w ciągu doby. System obejmuje
skaner płyt obrazowych z podajnikiem kaset, czytnik kodów kreskowych oraz stację
technika z monitorem 19 cali. Jest możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania.

DIRECTVIEW
CR MAX

DIRECTVIEW Classic/Elite CR. Łatwy w użytkowaniu system radiografii cyfrowej,
niewielki i prosty w instalacji system Elite/Classic CR. Pozwala na uzyskanie obrazów
o wysokiej jakości, a jego rozmiary sprawiają, że można go zainstalowaç wszędzie.
System korzysta z monitora 17 cali lub monitora dotykowego 19 cali. System CR
DIRECTVIEW Classic/Elite wykorzystuje standardowe rozmiary kaset – oraz 15x30 cm
dla zdjęć stomatologicznych i 35x84 cm oraz 43x129 cm dla zdjęć długich części ciała,
używanych w obrazowaniu skoliozy, kończyn i kości miednicy.

DIRECTVIEW
Classic/Elite CR

CARESTREAM System Vita CR. Należy do nowej generacji rozwiązań dla radiografii
komputerowej, stworzonych na potrzeby małych i średnich ośrodków opieki
zdrowotnej. CARESTREAM System Vita CR zapewnia szybki i łatwy dostęp do wysokiej
jakości obrazów za przystępną cenę. Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają
na przeprowadzanie obrazowania diagnostycznego w miejscu przebywania pacjenta.
Możliwe jest też obrazowanie kości długich z pomocą kasety 35x84 cm.

CARESTREAM
System Vita CR

DryView Chroma. Jedna drukarka. Wiele zastosowań. System obrazowania Carestream
DryView Chroma umożliwia uzyskanie diagnostycznych i konsultacyjnych wydruków
na kliszy lub papierze – w wysokiej jakości odcieniach szarości lub żywym, pełnym
kolorze. Ogranicza koszty pracy, łącząc drukowanie na kliszy oraz papierze w jednym
systemie, zapewniając jakość wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Zastosowania
radiologiczne: PACS, CR, DR, CT, MR, PET/CT, USG, medycyna nuklearna i radioterapia.

DryView Chroma

DryView 5700. Nastołowa drukarka laserowa dedykowana do zastosowań
ogólnodiagnostycznych dla urządzeń CR, DR, CR, MR, US typu DV5700. Ma rozdzielczość
wydruku 325 dpi, 14 bitową architekturę przetwarzania danych, gęstość optyczną 3.1;
wydajność 45 filmów/h formatu 35x43cm. Możliwość obsługi czterech formatów filmów.
Dostępny jeden format online.

DryView 5700

DryView 5850. Nastołowa drukarka laserowa dedykowana do mammografii cyfrowej
typu DV5850. Ma rozdzielczość wydruku 508 dpi, 14 bitową architekturę przetwarzania
obrazu, gęstość optyczną do 4.0; wydajność 125 filmów/h formatu 20x25 cm. Możliwość
obsługi pięciu formatów filmów 35x43 cm, 35x35 cm, 28x35 cm, 25x30 cm i 20x25 cm.
Dostępne są dwa formaty online.

DryView 5850

DryView 6850. Uniwersalna drukarka laserowa o dużej wydajności wydruku typu
DV6850. Ma rozdzielczość wydruku 650 dpi, 14 bitową architekturę przetwarzania
obrazu, gęstość optyczną do 4.0; wydajność 230 filmów/h formatu 20x25 cm. Możliwość
obsługi pięciu formatów filmów 35x43 cm, 35x35 cm, 28x35 cm, 25x30 cm i 20x25 cm.
Dostępne są maksymalnie trzy formaty filmów online i opcjonalny sorter.

DryView 6850
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CARESTREAM VUE

KATALOG

PACS, RIS, zdalne archiwum i wiele więcej

Rozbudowany
system informatyczny umożliwiający
diagnozowanie, dystrybucję i archiwizację obrazów
oraz informacji medycznych; Wykorzystana technologia
internetowa umożliwia szybki i niezależny od miejsca
przebywania dostęp do systemu; Integruje się z innymi
systemami szpitalnymi oraz PACS-em każdego
producenta; Bardzo rozbudowana funkcjonalność i wiele
narzędzi klinicznych takich jak: 3D, kardiologia, radiologia,
OrthoView, mammografia, kolonoskopia. Możliwość
rozbudowy o kolejne wyspecjalizowane moduły; Wszystkie
rodzaje badań danego pacjenta widoczne na jednym pulpicie; Skalowalność
umożliwiająca dostosowanie do wielkości placówki i wymagań. PACS może
połączyć w jednorodny system wiele jednostek medycznych w niezależnych
lokalizacjach i używających rozmaitych programów PACS; Gwarancja najwyższej
jakości dzięki doświadczeniom zdobytym podczas wdrożeń w Polsce oraz w kilku
tysiącach lokalizacji na świecie;

CARESTREAM
VUE MOTION

Rozwiązania
mammografii
cyfrowej

Łatwy dostęp do zdjęć i wyników.
VUE Motion to system który umożliwia dostęp do badań diagnostycznych na urządzeniach
mobilnych. Można go wdrożyć jako część rozwiązania Carestream, a ponieważ jest
to rozwiązanie niezależne od konkretnego systemu PACS, można je integrować
z archiwami PACS i DICOM produkcji innych dostawców. Intuicyjny układ minimalizuje
potrzeby szkolenia, a przy zagnieżdżeniu w portalach typu EMR/HIS umożliwia szybkie
przyswojenie. Nie ma potrzeby uczenia się obsługi różnych systemów lub wykonywania
wielokrotnych logowań.

• CR DIRECTVIEW umożliwiający ucyfrowienie analogowego sprzętu i wykonanie
zarówno badań mammograficznych, jak i radiologii ogólnej;
• Kasety mammograficzne z nowoczesnymi ekranami EHR M3 i SNP-M1 (igłowymi);
• Stacje robocze CARESTREAM Mammography Workstation przeznaczone do różnego
typu badań, niezależnie od producenta urządzeń obrazujących w mammografii
(skanery, mammografy cyfrowe FFDM, USG, CT, MR), które umożliwiają radiologom
zwiększenie wydajności ich pracy poprzez udostępnianie wszystkich obrazów
klinicznych i danych pacjentów w dowolnym formacie na jednej stacji roboczej;
• Stacja robocza CARESTREAM PACS może zostać zintegrowana z systemami
RIS/PACS pochodzącymi od różnych producentów;
• Drukarki DRYVIEW 5850 i DRYVIEW 6850 są dedykowane do wydruków
badań mammograficznych oraz ogólnomedycznych;
• Sprzęt i oprogramowanie do archiwizacji badań.
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