
Kodak Health group

wordt

Carestream Health

Voor u ligt de eerste uitgave van

Carestream Health News. Een

nieuwe naam en een nieuw logo,

maar nog altijd hetzelfde

gedreven team en de bekende

producten en oplossingen van

de voormalige Kodak Health

group.

Sinds mei 2007 opereert de

voormalige Health group van

Kodak onder Carestream

Health.

Met wereldwijd rond de 8100

werknemers, een omzet van 2,5

miljard US-dollar en klanten in

150 landen levert Carestream

Health de Kodak producten.
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de revolutionaire

ITX560

De revolutionaire Carestream ITX560

is een geavanceerde combinatie van een CR reader en een mobiel

röntgensysteem waarmee digitale opnamen direct aan het bed

gemaakt kunnen maken. Alle gemaakte opnamen kunnen via een

Dicom worklist worden gekoppeld aan een patiënt-ID en accession-

nummer waardoor er geen fouten gemaakt kunnen worden. De digitale

opnamen worden via een wireless (of wired) netwerk naar het PACS

gestuurd.

EDITORIAL

Deze nieuwsbrief is gewijd aan

het DR/CR deel van het

Carestream Health radiologische

portfolio.
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De Kodak DirectView DR 9500

Meer Informatie?

is een unieke direct digitale single detector bucky-unit, die zowel de

veelzijdigheid biedt voor een algemene buckykamer, als de flexibiliteit

die noodzakelijk is in een traumakamer. Het betreft een uitgeba-

lanceerde U-arm constructie met een variabele focus detector afstand

van maximaal twee meter. Autopositioning en autotracking maken dit

unieke systeem compleet.

De in het systeem gebruikte verfijnde technieken dragen bij aan een

optimale beeldkwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de snelle

43x43cm detector in combinatie met de gepatenteerde Kodak beeld-

bewerkingsoftware.

Tenslotte zorgt een ergonomische bediening en het wegvallen van het

gebruik van cassettes voor een wezenlijk efficiëntere workflow.

Wilt u meer informatie dan kunt u kijken op de volgende website:

http://www.carestreamhealth.com

Uiteraard kunt u ook informatie aanvragen bij ons hoofdkantoor,

telefoonnummer: 035 539 0100
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Carestream Health opereert

nu met haar Kodak producten

in 90% van alle Nederlandse

ziekenhuizen en tandarts

praktijken.

Vanaf nu ontvangt u het

Carestream Health News met

regelmaat, om u op de hoogte

te houden van de laatste

nieuwe ontwikkelingen en

oplossingen.

R e s t m i j n o g v a n d e

gelegenheid gebruik te maken

u allen een voorspoedig en

gezond 2008 toe te wensen.

R.H. Visser

Managing Director

Onze innovatieve

Multifunctionele

verrijdbare tafel

Nu

leverbaar!


