CARESTREAM CR
CARESTREAM DR
• CARESTREAM
DRX EVOLUTION
Suoradigitaalinen
röntgenlaitteisto, joka voidaan
hankkia juuri tarpeidenne mukaisella
kokoonpanolla ja toiminnoilla.
Detektoreita voi olla yksi tai useampia,
liikuteltavia ja / tai kiinteitä.
Automaattiset toiminnot, ergonomia
ja tehostunut työnkulku
– Teidän hyväksenne!

LEVYKUVALAITTEET

• CARESTREAM DRX
REVOLUTION
Ensimmäinen
osastokuvauslaite,
jossa on
automaattinen,
kokoontaittuva
ja laskeutuva
kuvaustelineen
varsi sekä
ainutlaatuinen hilan
DRX-1 DETEKTORI
kohdistusautomatiikka.
Sama detektori kaikissa
Kompakti koko,
Carestream DRX tuoteperheen
liikuteltavuus ja
laitteissa. Yksi detektori, monta
kuvaustelineen ulottuvuus
käyttömahdollisuutta! Käytä
tekevät kuvaamisesta helppoa
juuri siellä missä tarvitset. Edut
kaikista vaativimmissa tilanteissa.
ovat merkittäviä – langattomuus,
hygienia, ergonomia ja tietenkin
nopea kuvien siirtyminen
ja tarkastelu jo kuvauspaikalla.
Nyt entistä kevyempi
ja toimintavarmempi!

• CARESTREAM DRX JA MOBILE RETROFIT
Järjestelmillä voidaan päivittää perinteiset röntgenja osastokuvauslaitteet suoradigitaaliseksi
nopeasti ja helposti. Hyödynnä olemassaolevia
laitteita, mutta paranna työnkulkua ja säästä
kustannuksia. DRX Mobile
Retrofit on saatavilla jo nyt
GE-AMX, Siemens Mobilett
ja Shimadzu Mobile Art
malleihin.

• CARESTREAM CR VITA, CR 360,
CR CLASSIC, CR ELITE, CR 975

CARESTREAM CR levykuvalaiteperheen
v aihtoehdoissa on kaikkiin kuvausyksikköihin
soveltuva laite. Erinomainen ergonomia,
monipuolinen ohjelmisto ja yleinen hyvä
käytettävyys yhdistettynä erinomaiseen

kuvanlaatuun, ovat olleet etusijalla laitteiden
suunnittelussa. Laitteisiin on saatavissa
laajat lisäohjelmat, esim. Mammografia,
ortho ja laadunvalvonta.

TARVIKKEET

• CARESTREAM DRX-ASCEND
Joustava ja edullinen ratkaisu
pienempiinkin yksiköihin. Laitetta
voidaan käyttää levykuvakaseteilla
tai suoradigitaalisilla detektoreilla.
Kuvaustelineen laajat liikeradat ja
monipuolinen kuvauspöytä helpottavat
potilaan asettelua ja kuvaamista.

• CARESTREAM DRX
TRANSPORTABLE
Digitalisoi liikuteltava
kuvausjärjestelmäsi
entistä joustavammin.
Sopii kaikkiin
osastokuvauslaitteisiin
merkistä riippumatta.
DRX Trasnportablen
avulla voit hyödyntää
kuvaushuoneen
laitetta myös
osastolla kuvaamiseen. Kannettavat
kuvausjärjestelmät myös
kenttäolosuhteisiin ja kotihoidon
vaatimuksiin.

• CARESTREAM CS9300
Erikoislaite kartiokeila ENT-kuvauksiin.
Myös ortopantomo- ja kefalokuvaukset.

• INTEGROITU HILA – KASETTI

• FANTOMIT, HILAT
• HIILIKUITUKOTELOT

• MAMMO – KASETIT

• DETEKTORITELINEET

• LLI-TELINE ja – KASETIT

• LAADUNVARMISTUS
OHJELMAT

PACS MONITORIT

One Solution
Optymizes
Workflow

One Chair.
One Solution.

Patient-Centric
Workflow

Patient-Centric
Repository

Virtual
Collaboration

TUOTEKATALOGI
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CARESTREAM VUE PACS
SUPER-PACS
CARESTREAM RIS
eMail

TYÖASEMAT
- RADIOLOGIAAN
- KLIINIKOILLE/HOITAJILLE
- MAMMOGRAFIAAN
- ORTOPEDIAAN
- KARDIOLOGIAAN

A SMARTER WAY FORWARD.
CARESTREAM
Diagnostiset
työasemat

VUE

Teleradiologia
Etäsanelu

CARESTREAM VUE PACS on markkinoiden monipuolisin
järjestelmä radiologisen ja muun tiedon hallintaan. Se skaalautuu
yksittäisestä työasemasta laajoihin alueellisiin kokonaisuuksiin.
Todellinen SUPER-PACS arkkitehtuuri ja yhteinen työlista
eri yksiköiden kesken, takaa nopean ja tarkan toiminnallisuuden
- nykyaikaisesti ja uusinta avointa teknologiaa hyödyntäen
– tietoturvallisesti.

Web
CD/DVD
työasemat

Globaali
työlista

CARESTREAM VUE MOTION

Yhteys potilaan radiologisiin tutkimuksiin - missä vain, milloin vain.
Uudenlainen katseluohjelma potilaan radiologisten tutkimusten tarkasteluun.
Puhtaasti web-pohjainen ja sovellusalustasta riippumaton teknologia ei ole kytketty
käyttöjärjestelmiin, vaan yhteys voidaan muodostaa millä tahansa selainpohjaisella
laitteella. Käyttöön oikeutetulla kliinikolla on siis mahdollisuus tarkastella potilaan
tutkimuksia ja kaikkia niihin liittyviä tietoja missä ja milloin vain. Ei enää asennettavia ja
ylläpidettäviä lisäsovelluksia, vaan helpokäyttöinen katseluohjelma kaikelle tiedolle.

CARESTREAM VUE RIS
Pohjoismaissa yleisesti käytetty toiminnanohjausjärjestelmä.
Nykyaikainen järjestelmä pystyy mukautumaan erilaisiin ympäristöihin selkeästi,
hallittavasti ja edullisesti.

VUE CLINICAL DATA ARCHIVE
ARKISTO
Todellinen monitietoarkisto, joka tukee kaikkia yleisimpiä tietomuotoja – kuten Dicom,
XDS, jpeg, pdf, tiff, doc, jne. Arkistoinnin todelliset kustannussäästöt muodostuvat
järkevästi toimivista ja hallinnoitavista kokonaisuuksista.

Tiedustelut:
Carestream Health Finland Oy, p. 09-7599 1710 , www.carestream.fi
email: marketing.nordic@carestream.com

