DRX-tuoteperhe
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Tuoteperheemme jatkaa kasvamistaan. Uutuudet: DRX-Mobile + DRX-Evolution.

CARESTREAM DRX-1 järjestelmä
DRX-tuoteperheen sydän on DRX-1-ilmaisin, joka on
täysin langaton, kasettikoon ratkaisu ja jonka avulla
voit ottaa digitaalisia radiografiakuvia perinteisellä
röntgenlaitteistollasi. Sen avulla voit päivittää nopeasti ja
helposti olemassa olevat röntgenhuoneesi tai siirrettävät
kuvausyksikkösi.

CARESTREAM DRX-Mobile -jälkiasennuspakkaus
Tämä jälkiasennuspakkaus on taloudellinen tapa
päivittää nykyiset siirrettävät laitteesi käyttämään
DR-tekniikkaa. Se on vastaus sinulle, joka haluat
parantaa teho-osaston, ensiapupolin, leikkaushuoneen
tai muun nopeita ja luotettavia, siirrettäviä
tutkimusmenetelmiä edellyttävän tutkimuspaikan
työnkulkua.

CARESTREAM DRX-Evolution
DRX-Evolutionin avulla voit päivittää koko
kuvantamisosastosi käyttämään DR-tekniikkaa. Sen
avulla voit luoda mukautettavan, sisäänrakennetun
DR-järjestelmän, jonka sydämessä on DRX-1-ilmaisin.

Kaikissa monipuolinen DRX-1-ilmaisin. SIMPLE. GENIUS.
Siirry käyttämään DR-kuvantamista. Juuri sinun tarpeisiisi. Sinun budjettisi mukaan.
Omaan tahtiisi. Jos olet harkinnut DR-kuvauksen monien tuottavuusetujen
hyödyntämistä, nyt on sille juuri oikea aika. Carestream Healthin DRX-tuoteperhe
tarjoaa sinulle kustannustehokkaan tavan siirtyä käyttämään DR-kuvantamista –
saat heti tarvitsemasi ominaisuudet, mutta voit myös lisätä niitä myöhemmin.
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TÄMÄN TARPEELLISEN RATKAISUN
OMINAISUUDET:

Integroituu saumattomasti toimipaikkasi nykyisten tilojen, toimintatapojen ja työnkulun
mukaan
• Langattoman kuvansiirron nopeus ja helppous
• Yhteensopiva olemassa olevien tutkimuspöytien, seinätelineiden, kuvaustelineiden ja
siirrettävien laitteiden kanssa
• Helppo asentaa; asennus onnistuu yleensä yhdessä päivässä tai lyhyemmässä ajassa,
jos kyseessä on tutkimushuoneen tai siirrettävän tutkimuslaitteiston päivitys
• Ilmaisin voidaan siirtää paikkaan, jossa sitä tarvitaan eniten
• Voit siirtyä käyttämään DR-kuvantamista sen mukaan, miten budjettisi sallii
• Kestävä sijoitus, jota voit kasvattaa muuttuvien tarpeidesi mukaan
•

Kaikissa monipuolinen DRX-1-ilmaisin.
Olemassa olevan kuvaushuoneen tai siirrettävän röntgenyksikön
muuntaminen DR-tekniikkaa käyttäväksi on nyt nopeaa, helppoa ja
kustannustehokasta DRX-1-ilmaisimen ansiosta. Pääset ottamaan
digitaalisia kuvia vanhalla röntgenlaitteistollasi vain yhden päivän
muutostöiden jälkeen. Järjestelmän mullistavat ominaisuudet johtuvat
sen langattomasta DR-ilmaisimesta, joka toimii olemassa olevissa
pöydissä, seinätelineissä ja siirrettävissä yksiköissä aivan samaan
tapaan kuin perinteiset tai CR-kasetit.

DRX1.

”DRX-1 sopii olemassa olevaan kuvaustelineeseemme ja tarjoaa nopean kuvien käytön ja sujuvan työnku

Ilmaisin lähettää digitaaliset kuvat taltiointikonsoliin, jossa niitä voidaan
katsella, jakaa tai käsitellä välittömästi ilman, että sinun tarvitsee
tehdä mitään muutoksia perustutkimustapoihisi. Voit lähettää kuvat
PACS-laitteeseen, tulostimeen tai muihin verkkoon yhdistettyihin
sijainteihin. Ilmaisin on pienikokoinen, kevyt ja toimii langattomasti,
joten sen siirtäminen haluttuun tutkimuspaikkaan ja siellä käyttäminen
onnistuu todella helposti.

Nopea muuntaminen

Todistettu kuvanlaatu

•

DRX-1:n käyttöönotto on nopeaa ja
kestää vain yhden päivän

•

Ilmaisin perustuu Carestream Healthin
luotettavaksi tiedettyyn tekniikkaan

•

Kaikki ilmaisimen osat ovat

•

Kuvankäsittelyohjelmisto
lisää liikkumavaraa ja tuottaa
korkeakontrastisia kuvia

totutunkaltaisia, ja lisäksi sen
helppokäyttöinen ohjelmisto nopeuttaa
käyttäjien totuttamista ilmaisimen käyttöön
Parempi työnkulku ja tuottavuus
•

Langaton lähetys ja kuvien välitön
käyttömahdollisuus vähentävät
tutkimusaikaa

•

Kuvien nopea lähetys useisiin
verkkokohteisiin lisää työskentelytehoa

Poikkeuksellisen monikäyttöinen
•

Ilmaisinta voi käyttää pöytäkäytössä
tai seinäkuvaustelineessä paikalla
tapahtuviin tai liikkuviin tutkimuksiin;
järjestelmällä voidaan suorittaa useita
erilaisia radiografisia tutkimuksia

•

Järjestelmässä voidaan haluttaessa
käyttää myös perinteisiä ja CR-kasetteja

Äärimmäisen helppokäyttöinen
•

Johdottomuutensa ansiosta ilmaisimen
asettelulle ei ole perinteisten kasettien
tapaan mitään rajoitteita

•

Tuttu, intuitiivinen käyttöliittymä
yksinkertaistaa käyttöä

Ä

ulun. Se on myös erittäin edullinen.”
Kris Carabetta, johtaja
North Shore Medical Imaging Inc., North Vancouver

DRX-1C-matala-annosilmaisin
Jos potilaan altistuminen röntgensäteille halutaan
minimoida, tähän tarkoitukseen on saatavissa
DRX-ilmaisin, jossa on cesiumjodidi (CsI) -skintillaattori.
ori.
Ilmaisin tuottaa erittäin laadukkaita diagnostisia kuvia
a
langattomasti riippumatta siitä, käytetäänkö sitä
pöydässä, seinäkuvaustelineessä vai jälkiasenteisessa
siirrettävässä järjestelmässä.

Tuottavuutta liikkuviin tutkimuksiin. DRX-Mobile-jälkiasennuspakkaus.
Järjestelmä on ei-invasiivinen, räätälöity jälkiasennuspaketti, joka on
suunniteltu toimimaan olemassa olevan siirrettävän järjestelmäsi
kanssa ja jonka tärkein toiminnallinen osa on DRX-1-ilmaisin.
Järjestelmä lisää tutkimustilojesi tuottavuutta ja mahdollistaa
välittömän kuvantamisen potilaan sängyn vieressä.
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•

Maksimoi laitteiston käyttöikä ja
sijoituksesi nykyiseen siirrettävään
järjestelmääsi

•

Kevyt ja pienikokoinen ilmaisin on
ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin tai
liikuntarajoitteisille potilaille

•

Langaton tekniikka mahdollistaa
tarkan asemoinnin ja vähentää
kontaminaatioriskiä steriileissä
ympäristöissä

•

Ei kaapeleita tai johtoja – ihanteellinen
etäkuvantamiseen, ensiapupoleille,
leikkaushuoneisiin ja teho-osastoille

•

Lisää liikkumisen vapautta ja parantaa
siten potilaan ja röntgenhoitajan
käyttökokemusta

•

Välitön esikatselu mahdollistaa nopean
kuvien siirron hätädiagnooseja varten

•

Lisävarusteena saatava kanavien ja johtojen
visualisointiohjelmisto luo alkuperäiselle
kuvalle oheiskuvan, joka parantaa
näkyvyyttä

MOBIL
”DRX-1:n parempi tuottavuus on vähentänyt potilaiden odotusaikoja ja yksinkertaistanut työnkulk
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OTA DR-KUVANNUS KÄYTTÖÖN
MISSÄ TAHANSA.
KA
ATSELE VÄLITTÖMÄS
STI KUVIA JA JA
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DRX
X-1-ILMAISIN SIIRRE
ETTÄVIEN JA
HUON
NEKOHTAISTEN SOVELLUSTEN
VÄLILLÄ.

Täytä kehittyvät tarpeesi: DRX-Evolution.
Tämän monikäyttöisen digitaalisen radiografiaratkaisun
DRX-1-ilmaisimen ansiosta voit alkaa suorittaa osastollasi digitaalisia
DR-kuvantamisia. Järjestelmän modulaaristen osien ansiosta voit
mukauttaa sen oman tilantarpeesi, toimintatapojesi, työnkulkusi
ja budjettisi mukaan. Voit suojata sijoituksesi skaalaamalla
DRX-Evolutionin niin nykyisiä kuin tulevia tarpeitasi ajatellen minkä
tahansa kokoiseen työympäristöön.
•

Yhden tai kahden ilmaisimen
kokoonpanovaihtoehdot mahdollistavat
useita erilaisia ja huomattavan
vaivattomia tutkimuksia

•

Carestreamin EVP Plus
-kuvankäsittelyohjelmisto takaa loistavan
kuvanlaadun

•

Yksi tilaasäästävä konsoli ohjaa kaikkia
kuvantamistehtäviä

•

Kattavat vaihtoehdot automaattiseen
asennon määritykseen ja
moottoritoimiseen käyttöön –
automaattinen, hybridi- ja
vakiokokoonpano

FLEXI

”DRX-Evolution on ihanteellinen ratkaisu, koska sillä voidaan suorittaa kaikentyyppisiä kuvantamistutkimuksia
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ja koska se on kustannustehokas ratkaisu ennakoitujen laajennusten hoitamiseen...”
Mark Sevcik, toiminta- ja kehitysjohtaja
Radiology Consultants Associated

DRX-tuoteperhe.
SIMPLE. GENIUS.

www.carestreamhealth.com/drx1

Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja DRX-tuoteperheestä, ota yhteys paikalliseen
valtuutettuun jälleenmyyjään tai Carestream Healthin edustajaan
(puh. 877-865-6325, alanumero 227）.

Carestream Health
150 Verona Street
Rochester, NY 14608
U.S.A.
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