To u c h - u l t r a l y d s s y s t e m

DET HANDLER HELT
OM BILLEDET.
Carestream Touch-ultralydssystemets
avancerede billeddannelsesteknologi
og brugervenlighed giver dig
mulighed for at optage billeder af høj
kvalitet hurtigt og bekvemt – og
hjælper dig med at hæve din
behandlingsstandard og
patienttilfredshed til nye niveauer.

INTUITIV
ULTRALYD.
En revolutionerende kombination aff
"touch" og lyd.

REN BILLEDKVALITET.
Touch-ultralydssystemet sikrer de fremragende billeder, du
forventer dig af Carestream. Systemets ekstraordinære, kraftfulde
behandlingskapaciteter og brede sortiment af intelligente transducere
giver høje frame rates og ensartet fokus for billeder med fantastisk
klarhed. Hver transducerkonnektor er forsynet med egen grafikprocessor,
cessor,
som kommunikerer med systemet for at få endnu bedre ydeevne.
e.
er.
Resultatet? Billeder, som sikrer hurtige og nøjagtige diagnoser.

One-Touch-transduceraktivering
eliminerer tasteanslagene – og giver
hurtigere adgang til billeddannelse.

NEM OG ENKEL SERVICE.
ERVICE.
Touch-ultralydssystemet har en enkelt-kort-konstruktion
struktion og felt-udskiftelige
moduler. Det sikrer hurtig og nem service og hjælper
lper dig med at få høj
oppetid. Carestreams succesrige kundenetværk omgiver
giver dig med et dynamisk
team af exceptionelle eksperter med et enkelt kontaktpunkt,
tpunkt, der giver dig
nem, brugertilpasset adgang til det rigtige personale i enhver
nhver situation.

carestream.com/touch
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SÅ SIMPELT.
SÅ INSPIRERENDE.
SÅ REVOLUTIONERENDE.
En sand revolution inden for ultralyd fra en
verdensleder i diagnostisk billeddannelse:
CARESTREAM Touch-ultralydssystemet.
Med et konfigurerbart
All-Touch-betjeningspanel, som branchen
aldrig har set magen til, tilbyder
CARESTREAM Touch et nyt intuitivt
betjeningsniveau, innovative
produktivitetsværktøjer og kraftfuld
bearbejdning. Resultatet er et helt
nyt effektivitetsniveau og avanceret
billedkvalitet. Ultralydsfremtiden er
allerede her – med en revolutionerende
kombination af "touch" og lyd.

INNOVATIV
ALL-TOUCH-GRÆNSEFLADE.
Systemets All-Touch
All-Touccch brug
brugergrænseflade
ergræn
nsefladee er
n
designet til at tilby
tilbyde
ultimative
inden
yde det ultimat
yd
ive inde
een for
intuitiv betjening.
till
ening. Det
D bidrager
bidrager ti
at minimere tiden til
undervisning
giver
g og gi
iiver
forbedret arbejdsgang
bejdsg
gang
og større produktivitet.
oduktivvvitet.

EN EKSTRAORDINÆR
BRUGEROPLEVELSE.

OPLEV KOMBINATIONEN
AF "TOUCH" OG LYD.

Carestream Touch-utralydssystemet sætter en ny standard for intuitiv
brugervenlighed.
g
Dets primære
p
betjeninger
j
g har de traditionelle tasters
taktile feedback
dback takket være karakteristiske ætsede mønstre sammen
med de konfigurerbare
nfigurerbare multifunktionstasters fleksibilitet. Det er nemt at
opdatere – og giver dig adgang til de sidste nye funktioner med en enkel
opdatering.
g. Og den glatte, forseglede overflade rengøres uden besvær.
Andre unikke
kke funktioner omfatter:

Den nye standard inden for ultralydsteknologi.
Brugeroplevelsesfunktioner
Billedkvalitetsfunktioner

• Kold start
rt på mindre end 18 sekunder – giver hurtigere adgang til
billeddannelse
nnelse og eliminerer behovet for batteri stand-by-tilstand.
• Svirp og startt badge login sparer tid, fremmer sikker adgang og
konfigurerer
erer automatisk systemet til brugerens scanningspræferencer.
• Integreret
et transducerknap aktiverer sonden med et fingertryk.

SUVERÆN
VERÆN
BILLEDKVALITET.
LEDKVALITET.
Touch-ultralydssystemet
alydssystemet drager fordel af den massive computerkraft
og avancerede
rede algoritmer, som anvendes almindeligt i spilbranchen til
at behandle
e ultralydsbilleddannelsesdata – så du hurtigere kan se flere
oplysninger.
r. Et bredt sortiment af transducere giver rene billeder, høje
frame ratess og ensartet fokus over hele billedet. Grafikprocessorer i
hver transducerkonnektor
ducerkonnektor kommunikerer med systemet for at forbedre
billedydelsen.
en.

Stor 19" LED-skærm
med høj opløsning og
farve af høj kvalitet.

Dedikeret endovaginal (EV)
sondeholder forhindrer
utilsigtet skade.

Betjeningspanelet glider
horisontalt og kan drejes
for større positioneringsfleksibilitet
og sonografkomfort.
Har nem op/ned-højdejustering.

Den leddelte skærmarm sikrer
nem bevægelse – herunder op og ned,
venstre og højre og hældning til
optimal visning.

Dee sekundære All-Touch betjeninger kan
onfigureres til afdelingens præferencer.
konfigureres
Det enkelte kortdesign
og de on-site moduler
sikrer maksimal oppetid.
All-Touch primære betjeninger
benytter et karakteristisk
ætset mønster til at give de
traditionelle tasters taktile feedback.

Transducere sluttes nemt til
enhver af de fire porte og
kommunikerer direkte med
bearbejdningskortet for at få lavere
støj og højere billedkvalitet.

Kraftige grafikprocessorer
(GPUs) bearbejder ultralydsdata for at
opnå en bedre rumlig opløsning
og kontrastopløsning højere
frame rate og forbedret
stråleensartethed.

Bekvem fodpedal til
hurtig adgang til hjullås,
oplåsnings- og
styringsfunktioner.

Svirp og start login sparer
tid, fremmer sikker adgang
og konfigurerer systemet
til brugerpræferencer

Nemt greb til placering
med én hånd.

Dedikeret fodstøtteområde giver øget
komfort under scanningen.

Praktiske opbevaringsbeholdere til
de nødvendige procedurematerialer.
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