DIRECTVIEW
Stó∏ radiograficzny SPT1

¸atwe ustawianie pozycji pacjenta
w systemie KODAK DIRECTVIEW DR
Mobilny stó∏ radiograficzny KODAK DIRECTVIEW SPT1 sprawia, ˝e ustawianie pozycji pacjenta
do badaƒ radiograficznych jest wygodne, wydajne i precyzyjne.
Ten wszechstronny stó∏ do obrazowania zaprojektowany tak, aby zapewniç maksymalnà
manewrowoÊç w systemach KODAK DIRECTVIEW DR, jest tak˝e odpowiedni do badaƒ
z wykorzystaniem technik CR i opartych na kliszy.

¸atwoÊç obs∏ugi
Kierunkowe kó∏ka nastawne i du˝y uchwyt
umo˝liwiajà ∏atwy ruch w dowolnym kierunku.
Sterowanie hydrauliczne podnosi stó∏
– bez zewn´trznego êród∏a zasilania
lub niewygodnego kabla.
Stó∏ jest idealny do u˝ytku ze stojakiem p∏ucnym
dla systemu DIRECTVIEW DR 7500.

Ruchomy górny blat

Hamulce dla czterech kó∏
Hamulec na ka˝dym z kó∏ pomaga w zapewnieniu
stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa pacjenta.
Wszystkie hamulce sà w∏àczane i wy∏àczane
jednoczeÊnie, jednym naciÊni´ciem peda∏u.
Pary peda∏ów umieszczone sà w wygodnych miejscach.
Stó∏ mo˝e byç zakotwiczony na pod∏odze.

¸atwy do czyszczenia

Górny blat z ∏atwoÊcià i precyzyjnie porusza si´
podczas ustawiania pozycji pacjenta.

Odpowiednia konstrukcja sto∏u u∏atwia
czyszczenie i dezynfekcj´.

Sterujàcy peda∏ no˝ny powoduje zablokowanie
górnego blatu w odpowiedniej pozycji.

Brak potrzeby konserwacji

SzerokoÊç górnego blatu zwi´ksza ∏atwoÊç
ustawiania pozycji w systemie DIRECTVIEW DR 3500.

Ten wzmocniony, autonomiczny stó∏
nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne
Wymiary sto∏u
D∏ugoÊç (z uchwytem): 218 cm
SzerokoÊç: 73 cm
Maksymalna wysokoÊç: 86 cm

Wymiary górnego blatu
D∏ugoÊç: 212 cm
SzerokoÊç: 65 cm
GruboÊç: 5,4 cm

WysokoÊç progu
Maksymalna wysokoÊç: 15 mm

Masa sto∏u
155 kg

Dopuszczalna masa
pacjenta

Pozycja przemieszczania
górnego blatu
Zakres podnoszenia: 25 cm
Wzd∏u˝ne przesuni´cie: 56 cm
Poprzeczne przesuni´cie: +/–12 cm

Wymagania Êrodowiskowe
podczas transportu
i przechowywania

WilgotnoÊç wzgl´dna
35 do 75% (bez kondensacji)

CiÊnienie atmosferyczne
70 do 106 kPa

Temperatura pracy
10 do 40°C

Obszar docelowy i magazynowy
musi byç suchy i gwarantowaç
odpowiednià kontrol´
wilgotnoÊci oraz temperatury.

Temperatura
przechowywania
–23 do 66°C
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Maksymalna dopuszczalna
masa pacjenta: 225 kg
Przy wadze mniejszej
od przeci´tnej:
górna cz´Êç sto∏u
b´dzie odchylona
o 20 mm lub mniej.
Maksymalne ugi´cie:
20 mm do –40 mm

Powierzchnia robocza
D∏ugoÊç: 212 cm
SzerokoÊç: 65 cm

Wspó∏czynnik absorpcji
<0,8 mm Al

Dodatkowe informacje
Dowiedz si´ wi´cej o systemie Kodak DIRECTVIEW
DR 9500 i elastycznej rodzinie systemów DR CARESTREAM HEALTH skontaktuj si´ z przedstawicielem
CARESTREAM HEALTH.

www.carestreamhealth.com

Carestream Health, Inc.
150 Verona Street
Rochester, NY 14608
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