Cyberbloc FP

Cyberbloc FP
Aparat RTG z ramieniem C
Absolute Operability

Z dowolnej strony, dzięki konsoli z dotykowym ekranem
i obrazowi na żywo, operator zawsze ma bezpośrednią

kontrolę nad zabiegiem chirurgicznym

Płaski panel detekcyjny

21x21cm z matrycą 1,8 mln. pikseli lub 30x30cm z 3,8 mln.
pikseli, w technologii aSi, dla akwizycji wysokorozdzielczych
obrazów
z
niską
dawką.
Wyjmowana
kratka
przeciwrozproszeniowa dla aplikacji niskodawkowych.

Modulowana moc

Emisja rentgenowska w trybie pulsacyjnym z modulowaną
mocą dla najlepszego efektu we wszystkich procedurach.
Doskonały stosunek dawki do jakości obrazu.

Stacja obrazowa

Ultra ostre szczegóły, maksymalny zoom 1920x1920 pikseli.
Duże obrazy i miniatury w trybie portretowym. Technologia
ekranu dotykowego dla łatwego zarządzania obrazami i

dokumentami. Dwa 21,5” monitory z ekranami dotykowymi,

z regulowaną wysokością i o dużym kącie widzenia.

Kompaktowa konstrukcja

Lekkie, ramię C o dużej średnicy zapewnia łatwy dostęp

do stołu operacyjnego. Szybkie, dokładne pozycjonowanie

pacjenta i bezwysiłkowe przesuwanie ramienia C.

Łatwe przemieszczanie aparatu.

Cyberbloc FP
Zawsze w gotowości
Idealnie wyważony orbitalny I kątowy obrót ramienia
C dla szybkiego I precyzyjnego pozycjonowania.

System doskonale reaguje na dotyk I ruchy operatora.

Ruch orbitalny

Duży zakres ruchu orbitalnego (od +65° do
-95°) ułatwia ustawianie projekcji kątowych
i bocznych bez konieczności przesuwania aparatu.

Ruch Góra / Dół

Ramię C ma duży zakres regulacji zmian
wysokości (450mm).

Obrót ramienia C

Precyzyjne ruchy ramienia i duże kąty
obrotu wokół pacjenta, powyżej ± 210°.

Cyberbloc FP
Siła w Twoim dotyku
Konsola

Funkcjonalnie powiązana z procedurą zabiegową. Wszystkie
funkcje są zawsze w zasięgu ręki. Obrazy bieżące lub zapisane
są zawsze wyświetlane wraz z wyborem poleceń (wybierz,
edytuj, przenieś, wyślij, przeciągnij, kompresuj, zmniejsz,
rozszerz) ... wystarczy dotknąć ikony, aby włączyć funkcję.

Przegląd obrazów

Aparat pozwala operatorom na natychmiastowy, bezkontaktowy
dostęp do funkcji obrazowania. Stacja obrazowa z monitorami w
orientacji pionowej, z regulacją kąta i wysokości, aby zapewnić
maksymalną widoczność obrazu oraz elementów sterujących.
Obrazy są zawsze umieszczone w górnej części ekranu, aby
zapewnić optymalną widoczność, a menu i wszystkie elementy
sterujące znajdują się w dolnym obszarze ekranu.
.

Cyberbloc FP
Ulepszona ergonomia
Lekki, ale mocny, dzięki starannie dobranym materiałom:
stopom z metali lekkich, włóknom węglowym,
poliuretanowi i specjalnym polimerom.

Wszystkie funkcje są łatwo i szybko dostępne za

pośrednictwem ekranu wielodotykowego. Nasz unikalny
graficzny interfejs użytkownika działa natychmiastowo,
jest intuicyjny i reaguje na gesty wykonane palcami.

Sterowanie funkcjami za
pomocą bezprzewodowego
przełącznika nożnego, bez
kabli na podłodze.

Najlepsza możliwa łączność:
USB, Ethernet, HDMI, WiFi.

Zdejmowana kratka
przeciwrozproszeniowa
do zabiegów pediatrycznych
z niską dawką.

Centrowanie przy zerowej
dawce dzięki lokalizatorom
laserowym,
zarówno
po
stronie lampy rentgenowskiej,
jak i po stronie detektora z
płaskim panelem..

Emisja
promieniowania
rentgenowskiego
jest
sterowana
za
pomocą
przełącznika nożnego lub
wielofunkcyjnego
przełącznika
ręcznego

Istant login via the NFC feature.

Cyberbloc FP
Zawsze, Wszędzie
Globalne wsparcie

Primax International zapewnia wsparcie techniczne dla swoich
produktów przez cały okres ich użytkowania, niezależnie od
tego, gdzie są eksploatowane.

Zdalne wsparcie

Łączność jest natywna dla Cyberbloc FP, dzięki czemu zdalne
wsparcie jest tak proste, jak to tylko możliwe, niezależnie od
tego, czy potrzebujesz wykonać testy wydajności, aktualizacje
oprogramowania, naprawę czy konserwację.

Wsparcie lokalne

Dla lokalnych przedstawicieli producenta regularnie organizowane
są szkoleniowe kursy techniczne. Umożliwiają inżynierom serwisu
profesjonalną instalację i obsługę naszego asortymentu.
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