DRX Core -detektori

Taloudellinen
digitaalinen
päivitys.
Edullinen DR-kuvausmenetelmä.
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DR-detektori, joka on suunniteltu eläinlääkärin tarpeisiin.

Tuotteen edut

DRX Core -detektori on suunniteltu jo käytössä olevien eläinlääketieteellisten
kuvauslaitteiden optimointiin – nopeasti, helposti ja edullisesti. Se sopii
saumattomasti filmi- ja kuvalevyjärjestelmiin ja muuntaa ne kätevästi täysin
digitaalisiksi.

•

Erinomainen digitaalinen kuvanlaatu tukee tarkkoja
diagnooseja.

•

Täysin digitaalinen tekniikka vähentää työvaiheita ja
parantaa tuottavuutta.

•

Langattoman yhteyden ansiosta hankalia ja
sotkeutuvia johtoja ei tarvita.

•

Valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja.
Tuikeaineeksi voidaan valita gadolinium yleisiä
röntgenkuvauksia varten tai cesium kuvauksiin,
joissa säteilyannoksen on oltava mahdollisimman
pieni.

Tuloksena saat käyttöösi kaikki digitaalisen röntgenkuvantamisjärjestelmän edut ja
voit jatkaa nykyisten laitteittesi käyttöä.

D R X C o re - d e t e k t o r i

Entistä parempi kuvanlaatu ja tuottavuus.
Monilla eläinlääkäriasemilla haluttaisiin siirtyä täysin digitaaliseen kuvantamiseen –
vain hinta mietityttää. Nyt tähän ongelmaan on ratkaisu. DRX Core -detektorin
ansiosta suoradigitaaliseen kuvantamiseen siirtyminen on helppoa ja edullista.
Detektori sopii saumattomasti nykyisiin filmi- tai kuvalevyjärjestelmiin ja muuntaa
ne suoradigitaalisiksi kuvauslaitteiksi. Kustannukset jäävät pieniksi, koska
generaattoria tai bucky-laitetta ei tarvitse uusia, seinätelinettä tai pöytää vaihtaa
eikä toimintatapojakaan tarvitse juuri muuttaa. Lisäksi voit jatkaa tuttujen laitteiden
käyttöä, joten uutta opeteltavaa jää vähän.
Anna DRX Core -detektorin auttaa muuntamaan röntgenkuvausjärjestelmäsi
suoradigitaaliseksi järjestelmäksi jo tänään!

Entistä sujuvampi työnkulku.
Kuvalevykuvantaminen on luotettava kuvannustekniikka, mutta monimutkaiset
työvaiheet saattavat hidastaa työtä. DRX Core -detektori vähentää työvaiheita ja
tehostaa työnkulkua.

tutustu Carestreamin DRX-detektorituotteisiin.
DR-detektorivalikoimassamme on langattomia, jaettavia ja kiinteitä malleja eri
käyttötarkoituksiin tutkimustyypin, detektorin koon, annostason ja asiakkaan
budjetin mukaan. Etsi käyttötarkoituksiisi sopivin detektori osoitteesta
carestream.com/detectors
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Muita etuja.
DRX Core -detektorissa on muitakin etuja kuin
kuvanlaatu ja tuottavuus, kuten:
•

Röntgensäteen tunnistus: hankalia johtoliitäntöjä
generaattoriin ei enää tarvita, ja kuvaus alkaa
automaattisesti heti, kun detektori tunnistaa
röntgeneksponoinnin. Samalla myös laitteen huolto
on entistä helpompaa.

•

IP44-luokitus: suojaa vesiroiskeilta.

•

Kolmi- ja kaksiväriset tilan merkkivalot: valot
ilmaisevat selkeästi detektorin virta- ja virhetilan sekä
yhteyden tilan.

•

Kuvien säilytys: uusimman tutkimuksen kuvat
tallentuvat automaattisesti.

•

Tehokas ohjelmisto: ohjelmistovalikoimassa on
Carestreamin kattava ja vakaa DIRECTVIEW tai
edullinen ja monipuolinen Image Suite -ohjelmisto.

