
Precyzyjne wykonywanie zdj´ç

RXDC eXTend jest najnowszà wersjà wysokiej cz´stotliwoÊci aparatu Rtg zaprojektowanego do uzyskiwania dok∏adnych zdj´ç, dzi´ki niezrównanej

równoleg∏oÊci wiàzki, otrzymywanej z zamontowanego 12” tubusa. Rozwiàzania konstrukcyjne, po∏àczone z najnowoczeÊniejszymi technologiami,

dostarczajà stomatologom bardzo precyzyjne i wszechstronne urzàdzenie, umo˝liwiajàce ró˝norodnà konfiguracj´, wyposa˝one w bezprzewodowe

sterowanie. Specjalnie stworzona do cyfrowych zdj´ç rentgenowskich g∏owica o sta∏ym potencjale gwarantuje sta∏à ostroÊç zdj´ç i radykalnie obni˝a

dawki napromieniowania.

RXDC eXTend

Minimalne napromieniowanie

RXDC, z generatorem o sta∏ej wysokiej cz´stotliwoÊci, znaczàco reduku-

je dawk´ napromieniowania, w porównaniu z tradycyjnymi aparatami

Rtg. Dzi´ki wysokowydajnemu generatorowi zostaje prawie kompletnie

wyeliminowane najbardziej szkodliwe promieniowanie o niskiej energii,

a wbudowany 12” tubus, dzi´ki doskona∏ej równoleg∏oÊci wiàzki, pozwala

uzyskaç lepszej jakoÊci zdj´cia i bardziej dba o zdrowie pacjentów.

Równoleg∏oÊç wiàzki aparatu
MyRay eXTend

Kompaktowà g∏owic´ aparatu wyposa˝ono w d∏ugi tubus,

zapewniajàcy odleg∏oÊç od êród∏a promieni do powierzchni

skóry co najmniej 12”, co pozwala uzyskaç ostre i bardziej

dok∏adne zdj´cia, ni˝ w przypadku tradycyjnych aparatów.
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Proste, bezprzewodowe sterowanie
Obs∏ugiwany jednà r´kà, bezprzewodowy pilot umo˝liwia sterowanie aparatem z dowolnego miejsca w gabinecie. Nie ma ˝adnych 

paneli sterujàcych zawieszonych na Êcianie lub po∏àczeƒ przewodami, na które musisz uwa˝aç. ¸atwy w u˝yciu i trzymaniu pilot 

sterujàcy zapewnia dost´p do pe∏nego zakresu intuicyjnych programów ekspozycji, opracowanych do prawid∏owego przeprowadzenia

procesu wykonania zdj´cia.

˚adnego wi´cej skomplikowanego programowania i paneli przepe∏nionych przyciskami. RXDC automatycznie dobiera w∏aÊciwe

parametry ekspozycji po wyborze odpowiedniej grupy z´bów na sterowniku.

JakoÊç konstrukcji

Lekkie, wytrzyma∏e ramie z wyciskanego aluminium z systemem samo-wyrównowa˝ajàcym,

eliminujàcym mo˝liwoÊç drgania g∏owicy podczas naÊwietlania.

Wspania∏a uniwersalnoÊç przy monta˝u i du˝y wybór d∏ugoÊci ramion

MyRay Multi-Mode
W pe∏ni automatyczny wybór ró˝nych kombinacji

ustawieƒ napi´cia i nat´˝enia pràdu, zale˝nie od

wymiarów pacjenta i rejonu jamy ustnej.

Sterowanie wielokrotnym
naÊwietlaniem
RXDC umo˝liwia ciàg∏à prac´ w przypadku wielokrotnego

naÊwietlania, podczas pozyskiwania zdj´ç pe∏nego uz´bienia. System

Dynamic Duty Cycle kontroluje w czasie rzeczywistym i pokazuje na

wyÊwietlaczu pilota temperatur´ lampy g∏owicy. 



Dane techniczne

Klasyfikacja Elektryczny sprz´t medyczny klasy I typ B

Generator Sta∏opràdowy, kontrolowany mikroprocesorem, 

Cz´stotliwoÊç robocza 145 kHz-230 kHz, samonastawna (150 kHz typowa)

Ogniskowa 0,7 mm, kwadrat, IEC 336 

Powierzchnia naÊwietlania 35x45 mm prostokàtna lub okràg∏a Êr. 60 mm

Filtracja 2,5 mm Al

Pràd anodowy 6,7 mA

Napi´cie anodowe 60, 63, 65 kV

Czas ekspozycji 0,01 – 1 sek., skala R10 i R20

Odleg∏oÊç SSD 30 cm prostokàtny, 20 cm okràg∏y

Zasilanie 50/60Hz, 115V lub 230V + 15%

Cykl roboczy Samokontrolujàcy, ciàg∏y od 1 do 60 sek.

Ci´˝ar 20 kg

Ci´˝ar g∏owicy 5 kg

D∏ugoÊci ramion Dost´pne: 40 cm, 60 cm, 90 cm

Max. zasi´g ramion 230 cm od Êciany

Certyfikat CE 0051


