
Wszystkie rozwiązania z dziedziny obrazowania, jakie oferuje rodzina 
produktów DRX Family, opierają się na znakomitej bezprzewodowej 
platformie detektora X-Factor. Umożliwia to płynną pracę tego samego 
detektora w całej linii produktów DRX – a także jego współpracę z 
posiadanym sprzętem. Sprawia to, że przekształcenie, wymiana lub 
rozbudowa posiadanych systemów są łatwe i niedrogie. 

JEDEN DETEKTOR.
RODZINA ROZWIĄZAŃ. 

Rodzina produktów DRX Family

KONCEPCJA
X-FACTOR

ZMIENIA WYOBRAŻENIA O RADIOGRAFII  CYFROWEJ
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Rodzina produktów DRX Family firmy 
CARESTREAM

WYKORZYSTAJ 
MOC X-FACTOR.
Dzięki systemom DRX przepływ 
pracy przyspiesza. Wydajność 
szybuje w górę. A opieka nad 
pacjentem jest lepsza. 

Rodzina DRX Family oferuje 
rozwiązania pozwalające 
zaktualizować posiadane 
systemy CR do DR – przy 
niewielkiej dezorganizacji pracy i 
w atrakcyjnej cenie. Inni 
członkowie rodziny DRX Family 
to w pełni cyfrowe systemy, 
gotowe do ustawienia Twojej 
placówki na czele obrazowania 
diagnostycznego.

TO KONCEPCJA 
X-FACTOR.

Pokaźny zwrot Twojej inwestycji w obrazowanie

X-Factor pozwala maksymalnie wykorzystać wydane pieniądze 
dzięki konfigurowalnym modułom – to wszystko obsługuje przenośny, 
bezprzewodowy detektor DRX. Możesz także ochronić inwestycję 
w przestarzałe systemy, dzięki uaktualnieniu X-Factor do systemu 
cyfrowego. Rodzina DRX Family firmy Carestream daje niedrogą 
wydajność dzisiaj i rozwija się wraz z Twoimi potrzebami jutro. 

Uniwersalne działanie tej innowacji daje także korzyści finansowe. Krótko 
mówiąc, skończyły się czasy, kiedy detektor był nierozerwalnie związany 
z określonym elementem sprzętu. Zaawansowany detektor DRX Plus – 
jeszcze szybszy, lżejszy i bardziej niezawodny niż starszy model – może 
być uruchamiany przez cały dzień, w całej placówce – zawsze, kiedy 
jest najbardziej potrzebny. Więc przenieś detektor do zaktualizowanego 
przenośnego aparatu DRX na poranne obchody. Używaj go w 
gabinecie z systemem DRX-Evolution w czasie, kiedy przyjmuje się 
najwięcej pacjentów. A później zabierz go do innej placówki w systemie 
DRX-Transportable. Ta niespotykana uniwersalność może zwiększać 
Twoją wydajność i pomóc Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu.

X-FACTOR ZMIENI 
TWÓJ SPOSÓB 
MYŚLENIA O DR.
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Kiedy przychodzi czas na rozwój, X-Factor sprawia, że jest to niedrogie

W miarę rozwoju placówki koncepcja X-Factor może dać fundament pod budowę nowych możliwości. 

Przekształć analogowe gabinety w DR za pomocą systemu DRX-1. Dostosuj pakiet DR do swoich potrzeb za pomocą 
systemów DRX-Evolution lub DRX-Ascend dzięki ich elastycznym, modułowym elementom. Pamiętaj: po 
uruchomieniu dodatkowego gabinetu, Twoja inwestycja w detektory DRX ponownie się zwróci. Będą one dalej płynnie 
działać z Twoim nowym sprzętem – bez obaw o problemy z przestarzałą technologią. 

Większy potencjał rozwoju? Absolutnie! Posiadane przenośne systemy CR można zaktualizować do bezprzewodowej 
DR dzięki zestawowi DRX-Mobile Retrofit Kit. Lub zabierz ze sobą bardzo wydajne funkcje obrazowania dzięki 
systemowi DRX-Transportable. I wreszcie, przejdź w całości, od podstaw na radiografię cyfrową i bezprzewodową 
dzięki systemowi DRX-Revolution Mobile X-ray.
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Detektory DRX firmy CARESTREAM

SERCE 
PLATFORMY 
X-FACTOR.
Firma Carestream opracowała i 
wprowadziła pierwszy na świecie 
bezprzewodowy detektor o 
wielkości kasety. W centrum 
rodziny DRX Family znajduje się 
potężna platforma z pojedynczym 
detektorem, która działa z 
całą rodziną produktów oraz 
posiadanym obecnie 
sprzętem. 

Detektor DRX Plus jest już 
dostępny. Jest tak samo potężny, 
uniwersalny i bezprzewodowy. 
Nadal płynnie współpracuje z 
systemami w Twojej placówce. 
Jednakże ten detektor jest teraz 
jeszcze szybszy i lżejszy – gotowy, 
aby pomóc poprawić wydajność, 
organizację pracy i opiekę nad 
pacjentem w niespotykanym 
stopniu.



X FAC TOR

5

BEZPRZEWODOWY. PROSTY. 
UNIWERSALNY.
Kompatybilność zwiększa wydajność 
Przekształć posiadany gabinet analogowy w DR w ciągu mniej 
niż jednego dnia i czerp korzyści z poczynionej już inwestycji w 
tradycyjne urządzenia RTG dzięki systemowi CARESTREAM 
DRX-1. Detektory DRX Plus 3543 i DRX Plus 4343 pasują do 
standardowych kratek Bucky’ego stojaka płucnego i stołu i mogą 
być używane w przypadku zdjęć wykonywanych na blacie, tak 
jak kaseta CR. Nie ma konieczności modyfikacji sprzętu.

Obrazy są natychmiast dostępne w konsoli systemu i mogą 
zostać szybko przekazane do wielu miejsc docelowych w 
sieci. Natychmiastowy dostęp do obrazów może skrócić czasy 
wykonywania badań i liczbę badań ponownych – zwiększając 
satysfakcję pacjenta.

Detektory DRX Plus 3543C i DRX Plus 4343C są wyposażone 
w scyntylator w postaci jodku cezu (Csl) do procedur, dla których 
wskazane jest ograniczenie narażenia pacjenta na promienie 
rentgenowskie do minimum. Detektory dostarczają wysokiej 
jakości obrazy diagnostyczne bezprzewodowo, niezależnie 
od sposobu stosowania – na stole, z kratką Bucky’ego lub w 
systemie przenośnym.

Na koniec mniejszy detektor DRX 2535C jest idealny do 
zastosowań pediatrycznych I obrazowania ortopedycznego.
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Rozwiązania Radiology Suite

PARA INNOWACJI.
Rodzina DRX Family obejmuje 
dwa kompletne, w pełni cyfrowe 
systemy obrazowania. 
DRX-Evolution Plus, 
wyposażony w górny podnośnik 
lampy i oferujący działanie 
według najnowszego stanu 
wiedzy, oraz DRX-Ascend, 
oferujący zaawansowane 
funkcje w bardzo przystępnej 
cenie. Oba systemy 
wykorzystują rozległe funkcje 
detektora DRX – niezależnie od 
tego, który wybierzesz, 
koncepcja X-Factor sprawi, że 
Twój gabinet diagnostyczny 
będzie wydajny bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej.
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DRX-Evolution Plus: modułowa budowa.

Modułowy i elastyczny system DR oferuje funkcje wykonywania badań od ręcznych do całkowicie 
automatycznych. Ergonomicznie zbudowany statyw ścienny oszczędza przestrzeń, jest łatwy w obsłudze i 
upraszcza pozycjonowanie pacjenta. Jego szeroki zakres ruchu w pionie sprawia, że można stosować go w 
przypadku pacjentów o bardzo różnej budowie i w różnych projekcjach. Nachylenie kratki Bucky'ego 
umożliwia pozycjonowanie w poziomie w przypadku badań kończyn lub pozycjonowanie na stole ruchomym.

Zaprojektowaną przez i dla radiologów podwieszaną lampę można łatwo przesuwać i ustawiać. Sterowana 
silnikiem opcjonalna funkcja śledzi ruch detektora w celu zgodnego wyrównania źródła z detektorem. 
Sterowanie za pomocą przycisku umożliwia automatyczne centrowanie, automatyczne ustawianie 
prostopadłości i automatyczne pozycjonowanie, aby zapewnić precyzyjne ruchy.

Sterowany przez oprogramowanie do obróbki obrazu EVP Plus firmy Carestream, system ten dostarcza 
obrazów wyjątkowej jakości. I, podczas gdy jedna, zajmująca niewiele miejsca konsola steruje wszystkimi 
funkcjami obrazowania, elastyczny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym można dostosować do 
organizacji pracy w danej placówce.

GOTOWY, ABY SPEŁNIĆ 
TWOJE ROSNĄCE POTRZEBY.

DRX-Ascend: wysoka jakość i niska cena

Podłogowy lub sufitowy pakiet DR; system ten jest idealny dla mniejszych gabinetów, ośrodków 
obrazowania, klinik pomocy doraźnej i placówek ortopedycznych. System DRX-Ascend dostarcza 
najwyższej klasy funkcji w przystępnej cenie. Bezprzewodowy detektor DRX można stosować na stole, 
stojaku płucnym lub blacie w konfiguracji z jednym lub dwoma detektorami. 

Każdy z elementów systemu DRX-Ascend jest unikalnie zaprojektowany dla zapewnienia swobody 
przenoszenia i łatwego użytkowania. Podłogowa lub sufitowa lampa, stół z ruchomym blatem i pionowy 
stojak płucny współpracują, aby obsługiwać szeroki zakres badań – nawet w najtrudniejszych projekc-
jach.
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Rozwiązania modernizacyjne i przenośne DRX

X-FACTOR W 
DRODZE.
FJeśli do Twoich potrzeb
należy obrazowanie mobilne,
oto rozwiązania oparte na
detektorach DRX, których
szukasz.

Firma Carestream oferuje trzy 
różne zestawy modernizacyjne, 
które pozwalają przystosować 
niemalże każdy aparat mobilny 
do stosowania z detektorem DRX 
Plus.

W przypadku badań poza 
ośrodkiem spakuj system 
DRX-Transportable/Field Portable 
i zabierz go w drogę. Detektor 
DRX Plus towarzyszy Ci na 
każdym kroku.
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WYKONUJ WYSOKIEJ JAKOŚCI 
BADANIA OBRAZOWE TUŻ 
OBOK ŁÓŻKA PACJENTA.

DRX-Mobile Retrofit Kit
Wykonaj aktualizację do funkcji DR przy dalszym korzystaniu z inwestycji 
poczynionych w posiadane systemy mobilne – to wszystko dzięki łatwemu 
do zainstalowania zestawowi DRX-Mobile Retrofit Kit. To rozwiązanie to 
nieinwazyjny, dostosowany do potrzeb pakiet modernizacyjny, kompatybilny 
z aparatami mobilnymi firm GE i Shimadzu.

DRX-Transportable/Universal Mobile 
Trzecia opcja aktualizacji, DRX-Transportable/Universal Mobile, sprawia, że 
modernizacja systemów wielu innych producentów jest łatwa.

W przypadku wszystkich tych opcji modernizacji możesz zapomnieć o 
plątaninie kabli i przewodów w trakcie badań. Zintegrowany z posiadanym 
systemem bezprzewodowy detektor DRX Plus niezwłocznie przesyła 
wykonane obrazy. Umożliwia to lekarzom uzyskanie szybkiego dostępu, 
aby wspierać szybkie odczyty i wcześniejsze stawianie rozpoznań.

System DRX-Transportable/Field Portable
Jeśli w celu wykonania badań podróżujesz do różnych ośrodków – 
np. klinik prywatnych, domów pacjentów lub placówek wojskowych – 
koncepcja X-Factor pozwala teraz uzyskać wiarygodną pracę 
systemu DR w warunkach polowych. Rozwiązanie all-in-one 
DRX-Transportable/Field Portable obejmuje detektor DRX Plus, 
niezbędne podzespoły elektroniczne, bezprzewodowy punkt 
dostępowy i tablet w mocnej, wodo- i pyłoodpornej walizce, 
przeznaczonej do bezpiecznego i łatwego transportowania. 
System ten to odpowiedź na potrzebę szybkiego i łatwego 
wykonywania i przeglądania obrazów, niezależnie od 
tego, gdzie się znajdujesz.
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System DRX-Revolution Mobile X-ray

INNOWACJA W 
RUCHU.
Mobilna radiologia ma kluczowe 
znaczenie w opiece nad 
pacjentem. Jednakże trudno 
manewrować wysokimi, 
tradycyjnymi systemami – a 
technicy nie widzą, w jakim 
kierunku się poruszają. Dlatego 
też firma Carestream 
opracowała system 
DRX-Revolution Mobile X-ray w 
postaci cudu o niskim profilu – 
aby technicy widzieli bez 
przeszkód i mogli szybko i 
bezpiecznie dotrzeć na miejsce. 
A innowacja ta pozwala czerpać 
ogromne korzyści z 
bezprzewodowego detektora 
DRX – tak jak w przypadku całej 
rodziny DRX Family.

TO 
REWOLUCYJNE 
ROZWIĄZANIE.
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Składana kolumna systemu DRX-Revolution sprawia, że można nim łatwo sterować.

PONOWNIE ZDEFINIOWANA 
MOBILNOŚĆ.
Obrazowanie DR w ruchu
Zapoznaj się z systemem DRX-Revolution, aby mieć możliwość bezprzewodowego 
obrazowania DR wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne. Zapewnia on wyjątkowe 
możliwości manewrowania w najtrudniejszych lokalizacjach – na małych salach 
chorych, sali operacyjnej, oddziale OIOM lub izbie przyjęć. 

System DRX-Revolution posiada także innowacyjną składaną kolumnę o niskim 
profilu, dzięki czemu technicy nie muszą po omacku sterować ciężkimi, obszernymi 
aparatami przenośnymi na zatłoczonych korytarzach. Aby sprawić, że system ten 
będzie rzeczywistym gabinetem obrazowania na kółkach, posiada on wbudowane 
przedziały do przechowywania rękawiczek, dokumentacji, baterii i markerów. Długi 
zasięg głowicy lampy zapewnia łatwe pozycjonowanie lampy z każdego miejsca. 
Dodaj potężny generator 32 kW oraz precyzyjne wyrównanie lampy i siatki, aby 
zachęcić do stosowania siatek i gotowe – masz potężny, mały system.

Przyłącz się do rewolucji dla przyspieszonej wydajności i lepszej opieki nad 
pacjentem. DRX-Revolution.



carestream.com/drx

I N T E L I G E N T N E  R O Z W IĄ Z A N I A  R T G

IDEALNE NA DZIŚ.
GOTOWE NA JUTRO.

Wspólnota usług i wsparcia
 
Aby otrzymać usługi, na których 
można polegać, przyjrzyj się naszej 
sieci pozyskanych klientów. Stale 
pracujemy, aby dostarczyć 
doskonałej wydajności obrazowania, 
oferować Ci innowacje w miarę zmieniających się potrzeb i 
pomóc czerpać jak najwięcej z Twojego budżetu i 
zasobów. Sieć pozyskanych klientów firmy Carestream 
otacza klienta dynamicznym zespołem wyjątkowych 
ekspertów. Jeden punkt kontaktowy oznacza łatwy, 
dopasowany do potrzeb dostęp do właściwych ludzi w 
każdej sytuacji. Zarówno Ty, jak i Twoi pacjenci będziecie 
czerpać korzyści z zalet i najlepszych praktyk, jakich może 
dostarczyć wyłącznie firma Carestream, dzięki tysiącom 
zaangażowanych klientów na całym świecie i 
100-letniemu doświadczeniu w innowacjach w dziedzinie 
obrazowania medycznego.

Idealny na dziś. Gotowy na jutro.

Firma Carestream jest gotowa, aby pomóc Ci zaplanować 
najskuteczniejszą drogę do przyszłości związanej z 
obrazowaniem RTG. Skalowalna budowa sprzętu i 
modułowe komponenty oznaczają wysoką wydajność dziś 
oraz łatwe, niedrogie aktualizacje w kolejnych latach. 

Zaplanujmy Waszą migrację sprzętu razem - zyskacie 
Państwo pewność, że Wasza bieżąca inwestycja w 
technologię dalej będzie Państwu wypłacać dywidendy 
przez wiele lat .

NIEWAŻNE DOKĄD ZMIERZASZ…

SPRAWIMY, ŻE 
DOTRZESZ NA 
MIEJSCE.
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