
KALOS

DR System



Stól z podnoszonym blatem, z 

odlegloscia zaledwie 47 cm od podlogi, 
pozwala na latwe pozycjonowanie pacjenta.


Przesuw wzdluzny i poprzeczny detektora 
eliminuje potrzebe recznego repozycjonowania 
blatu stolu, jak równiez manualnego 
centrowania wiazki RTG


Blat stolu o niskiej absorpcji promieniowania

i wysokiej nosnosci umozliwia badanie 
pacjentów o wadze do 230 kg bez 
limitów operacyjnych.


Skupiajac sie na komforcie pracy operatora



Detektor moze wyjezdzac spod blatu stolu

w celu wykonania badan w bezposrednim

kontakcie z detektorem lub dla

pacjentów przywozonych  na stolach jezdnych.


Wyprowadzony spod blatu detektor moze

byc obciazany maksymalnie do wagi 20 kg.


W przypadku korzystania z bezprzewodowego 

detektora WiFi 35x43 cm, jego orientacja

(Landscape/Portrait) 
jest automatycznie wybierana


Skupiajac sie na komforcie pracy operatora



Skupiajac sie na komforcie pracy operatora

Uchwyt detektora WiFi dla projekcji bocznych

zapewnia mozliwosc skanowania calego 
pacjenta bez koniecznosci zmiany jego pozycji.


Uchwyt detektora moze byc równiez 
zamontowany na stronie przedniej stolu 
umozliwiajac wykonywanie bocznych projekcji 
pacjentów ulokowanych na stolach jezdnych.




Uchwyt dla projekcji bocznych

mozna ustawiac  takze pod katem

+ 45° lub - 45°.

 
W kazdej pozycji detektora aparat 
automatyczne dopasowuje polozenie 
osi wiazki RTG do srodka detektora.

 
Równiez w tym przypadku uchwyt detektora 
moze byc przymocowany z przodu stolu

dla wykonywania badan w projekcji bocznej

pacjentów na stolach jezdnych.


Skupiajac sie na komforcie pracy operatora



Innowacyjny statyw sufitowy

Aluminiowa kolumna sufitowa oferuje

moc, lekkosc i wyjatkowo plynne ruchy.


Zakres ruchu pionowego zespolu 
lampy RTG - 175 cm

Wyjatkowy kompensacyjny 
system ruchu  "zero sily".

Zmotoryzowane ruchy podzespolów 
moga byc realizowane przez system 
automatycznego pozycjonowania, 
sterowany z poziomu programu nastaw 
anatomicznych poprzez wybór 
odpowiedniego programu.




Duzy dotykowy ekran zapewnia

pelna integracje generatora

i procesora obrazu


Wyswietlacz na panelu sterujacym 
kolumny sufitowej umozliwia 
wizualizacje menu listy roboczej 
i programu nastaw anatomicznych.


Wizualizacja obrazu LIH.

W gabinecie moze byc umieszczona 
dodatkowa konsola z ekranem 
dotykowym do sterowania ruchem 
kolumny sufitowej.


Innowacyjny statyw sufitowy



System KALOS oferowany jest z 
przechylnym albo z pionowym statywem 
RTG,  zapewniajacym pelna wydajnosc 
operacyjna nawet w malych 
pomieszczeniach, w których dostepna

przestrzen jest ograniczona.

 
Oba statywy RTG dostepne sa 
w wersjach z napedem 
recznym lub zmotoryzowanym, 
z opcjonalnym modulem do 
automatycznego laczenia obrazów 
w jeden duzy radiogram.


Prosta instalacja



Statyw RTG systemu Kalos moze byc

wyposazony w opatentowany mechanizm, 
automatycznego ustawiania ogniskowej

kratki przeciwrozproszeniowej, zapewniajac 
nieporównywalna latwosc obslugi, 
a takze wysoka jakosc obrazu.




System KALOS zapewnia akwizycje i rekonstrukcje obrazów az do anatomicznej dlugosci 
obszaru diagnostycznego do 120 cm z pacjentem lezacym na stole, jak równiez w pozycji 
stojacej. Dla badan w pozycji stojacej uzywa sie dedykowanego urzadzenia 
pozycjonujacego pacjenta , skladajacego sie z jezdnej podstawy z samoblokujacymi sie 
kolami, oraz z pionowej, przeziernej plyty z uchwytami zapewniajacymi stabilizacje pacjenta.


Modul elektronicznego sklejania obrazów w jeden radiogram - STITCHING



Elastycznosc



Elastycznosc



Elastycznosc



Elastycznosc



Elastycznosc



Procesor obrazu PRIMO
Procesor obrazu systemu KALOS
zaopatrzony jest w intuicyjny
i zaawansowany interfejs uzytkownika
z ekranem dotykowym, który nie 
wymaga myszy i klawiatury.


Panoramiczny 22 "ekran HD oferuje 

bardzo duzy obszar roboczy,

zapewniajac stala wizualizacje 

obrazu, paska narzedzi i elementów 

sterujacych.


System logowania zabezpieczony
przez konto uzytkownika.
Akwizycja listy roboczej z systemu 
RIS- HIS poprzez protokól 
DICOM Worklist.
Mozliwosc recznej modyfikacji danych 
personalnych pacjenta.

Nagrywanie historii pacjenta.



Interfejs uzytkownika
Interfejs uzytkownika w jednym panelu  sterujacym 
integruje generator RTG i system obrazowy.

Pilot zdalnego sterowania w technologii Bluetooth pozwala 
szybko i dokladnie zawiadywac wszystkimi ruchami aparatu.



Procesor PRIMO

 
Mozliwosc sterowania 
wszystkimi ruchami 
bezposrednio ze sterowni
pozwala operatorowi 
rozpoczac badanie, zaraz 
po ulozeniu pacjenta, bez 
potrzeby ponownego 
wejscia dla gabinetu dla
ewentualnej korekcji 
polozenia detektora 
i lampy RTG. 
To skraca czas badania 
i pozwala precyzyjnie
przeprowadzic procedure 
medyczna.



System KALOS stosuje rozwiazania technologiczne zapewniajace niezwykly stosunek 
poziomu jakosci zdjecia do dawki:



- wysoka efektywnosc (DQE) i wysoka rozdzielczosc przestrzenna;

- zaawansowane programowanie anatomiczne umozliwiajace 

   operatorowi wybór wartosci ekspozycji,  filtrowania, rozmiaru 

   pola naswietlania i najbardziej odpowiedniego algorytmu obrazu;

- zintegrowany system AEC pozwala na wlasciwy dobór dawki

- zintegrowany system DAP z danymi pacjenta oraz 

  z automatycznym zarzadzaniem dawka;


- wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa z wlókna weglowego;


- blat z wlókien weglowych o niskiej absorpcji promieniowania;

- automatyczny kolimator ze zmotoryzowanymi filtrami utwardzajacymi wiazke RTG
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