
Strefy z czujnikami
dotykowymi
Dotkni´cie jednej z 2 stref dotykowych

odblokowuje g∏owic´. Dopóki palce

operatora znajdujà si´ w strefie dotyko-

wej g∏owic´ mo˝na precyzyjnie i bez wy-

si∏ku ustawiaç w dowolnym po∏o˝eniu.

Rewolucyjna technologia HyperSphere wyprzedza

dotychczasowe rozwiàzania. G∏owica umieszczona

na ∏àczniku kulowym umo˝liwia ustawienie w do-

wolnym po∏o˝eniu, równie˝ pionowym. Automatycz-

na blokada z w∏àcznikiem dotykowym pozwala

na bezwysi∏kowe przemieszczanie g∏owicy

przed i po ekspozycji.

Wygodny uchwyt
Ergonomiczny kszta∏t obudowy umo˝liwia szybkie, bezwysi∏kowe

ustawienie g∏owicy. Smuk∏a obudowa nie zas∏ania pacjenta. 

Lekki i zwarty
RXDC wyposa˝ony jest w 8” tubus zintegrowany z korpusem g∏owicy. Dzi´ki temu jest to konstrukcja lekka i zwarta. Unikalna

konstrukcja g∏owicy w po∏àczeniu ze stabilnym, aluminiowym ramieniem umo˝liwiajà bezwysi∏kowe pozycjonowanie. RXDC wy-

posa˝ony jest w 4” przed∏u˝k´ zwi´kszajàcà d∏ugoÊç tubusa do 12”. Zastosowanie przed∏u˝ki powoduje automatyczne przeli-

czenie czasów naÊwietlania.



Dok∏adna diagnostyka
RXDC – najnowoczeÊniejszy aparat Rtg z g∏owicà wysokiej cz´stotliwoÊci, skonstruowany przez MyRay, wy-

korzystuje najnowsze technologie w celu uzyskania najlepszych rozwiàzaƒ w dziedzinie radiografii cyfrowej.

UniwersalnoÊç, po∏àczona z wysokà jakoÊcià zdj´ç powodujà, ˝e RXDC jest wszechstronnym i pewnym

aparatem Rtg oferujàcym mo˝liwoÊç precyzyjnej diagnostyki. Wysokie, sta∏e napi´cie g∏owicy po∏àczone

z najmniejszà ogniskowà (0,4 mm) gwarantuje sta∏à ostroÊç zdj´ç.

Zdrowy i bezpieczny
RXDC, ze sta∏ym, wysokim napi´ciem g∏owicy Rtg, znaczàco redukuje dawk´ promieniowania w porówna-

niu z tradycyjnymi aparatami. Dzi´ki generatorowi o wysokiej sprawnoÊci zosta∏o prawie ca∏kowicie wyeli-

minowane najbardziej szkodliwe promieniowanie a dzi´ki 12”, prostokàtnemu tubusowi zminimalizowano

rozmiar naÊwietlanej powierzchni oraz uzyskano równoleg∏oÊç wiàzki promieni. Powoduje to lepszà jakoÊç

zdj´ç oraz mniejszà szkodliwoÊç dla pacjenta.

Bezprzewodowe sterowanie. Pe∏na kontrola.
Bezprzewodowy panel sterujàcy pozwala na zaprogramowanie aparatu w dowolnym punkcie ga-

binetu. Nie ma ˝adnych elementów mocowanych na Êcianie oraz plàczàcych si´ przewodów. ¸a-

twy w obs∏udze i por´czny panel sterujàcy pozwala na intuicyjne programowanie procesu naÊwie-

tlania. ˚adnego skomplikowanego programowania ani panelu przepe∏nionego przyciskami. RXDC

automatycznie okreÊla w∏aÊciwe naÊwietlanie po okreÊleniu ˝àdanego zakresu.

We w∏aÊciwym po∏o˝eniu
Baza aparatu mo˝e byç zamontowana w dowolnym po∏o˝eniu. Lekkie, ale solidne, aluminiowe rami´ 

z systemem wywa˝ajàcym eliminuje ryzyko wibracji g∏owicy podczas naÊwietlania. 



Dane techniczne

Klasyfikacja Sprz´t medyczny klasy I typ B

Sta∏opràdowy, mikroprocesorowo 

Generator kontrolowana cz´stotliwoÊç robocza 

120 kHz-215 kHz (typowa 150 kHz)

G∏owica Toshiba D-041 DC

Ogniskowa 0,4mm, kwadrat, IEC 336 

Powierzchnia 35x45 mm prostokàtna

naÊwietlania lub okràg∏a Êr. 60 mm

Filtracja 2,5 mm

Pràd anodowy 7 mA- 3 mA

Napi´cie anodowe 60kV

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

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

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

Cykl Regulowany do 1s

Ci´˝ar 20 kg

StabilnoÊç Automatyczne blokowanie g∏owicy 

– system HyperSphere

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

Max. zasi´g ramion 230 cm od Êciany

Certyfikat CE 0051
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