Cyberbloc FP-S

Cyberbloc FP-S
Po prostu unikalny
Monitor obrazowy

Wyważone ramię przegubowe na monitor. Zredukowano
wymiary, wyświetlacza dzięki użyciu jednego 27-calowego
monitora. Zastosowano interfejs z ekranem dotykowym do
sterowania i przetwarzania zdjęć. Przedłużenie przegubowego
ramienia monitora pozwala na duży zakres regulacji jego
położenia, zmiany wysokości i kąta.

Absolutna operatywnośc

Obrotowa konsola daje pełny dostęp do ekranu dotykowego

z dowolnej strony. Operator stale korzysta z niezakłóconego
podglądu obrazów na żywo, mając przy tym zawsze pod ręką
elementy sterujące.

Panel detekcyjny

Wybór wielkości detektora 21 x 21cm lub 30 x 30 cm. Wysoka
efektywność obrazowania – wysokie współczynniki DQE i MTF.

Dla potrzeb akwizycji obrazów niskodawkowych możliwość
wyjmowania kratki antyrozproszeniowej.

Modulowana moc

Modulowana moc promieniowania rentgenowskiego w trybie
pulsacyjnym dostosowana do każdego rodzaju procedury.
Doskonały stosunek dawki do jakości obrazu.

Kompaktowa konstrukcja

Lekkie mobilne ramię C o dużej średnicy dla łatwego dostępu
do stołu operacyjnego. Operatorzy docenią łatwe, szybkie i
dokładne ustawianie wokół pacjenta. Rozwiązanie 2 w 1
(aparat i monitory w jednym module) ułatwia poruszanie się w
salach operacyjnych i między nimi.

Cyberbloc FP-S
Gotowy do pracy
Idealnie wyważony obrót orbitalny i kątowy
ramienia C zapewnia szybkie i precyzyjne
pozycjonowanie. Doskonale reaguje na dotyk
operatora.

Ruch orbitalny
Szeroki zakres ruchu orbitalnego (+65° ÷ –95°)
przyspiesza ustawienia projekcji kątowych i
bocznych bez konieczności przesuwania aparatu
wokół stołu operacyjnego.

Ruch góra / dół

Duży zakres ruchu w pionie wynoszący
450 mm sprawia, że ramię C jest bardziej
wszechstronne.

Ruch obrotowy

Precyzyjne ruchy szerokie katy
obrotu wokół osi poziomej ponad
± 210°.

Monitor

Oglądaj obrazy z komfortowej pozycji. Wysokość i
nachylenie monitora są regulowane, dzięki czemu zawsze
znajdują się przed operatorem. Brak przeszkód na podłodze.

Cyberbloc FP-S
Wyświetlacz

Ultraszeroki 27-calowy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazów
bieżącego i wcześniej zapisanych. Dzięki rozdzielczości 4 MP monitor pokazuje
nawet najdrobniejsze szczegóły. Duży zakres ruchu przegubowego ramienia
umożliwia wygodne ustawienie monitora w idealnej pozycji do pracy.

Konsola

Konsola o wysokiej rozdzielczości i jasności z kompletnym panelem operacyjnym
zapewniającym wszystkie narzędzia do obróbki obrazu, takie jak akceptacja,
selekcja, edycja, przenoszenie, transmisja, kompresja, zmniejszanie,
powiększanie ... wystarczy prosty dotyk.

Dodatkowy monitor

Opcjonalna bezprzewodowa transmisja wideo,
zasilana potężnym akumulatorem litowo-jonowym
dla zwiększenia autonomii. Szerokie pole widzenia,
powielanie obrazu głównego monitora..

Cyberbloc FPUlepszona 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 w ykonane palcami.
Sterowanie funkcjami za
pomocą bezprzewodowego
przełącznika nożnego, bez
kabli na podłodze.

Zdejmowana kratka
przeciwrozproszeniowa
do zabiegów pediatrycznych
z niską dawką.

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

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

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

Szybkie logowanie za
pomocą zbliżeniowych kart
magnetycznych z funkcją NFC.

Cyberbloc FP-S
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-S, 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 sprzętu.
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