Hệ thống x quang kỹ thuật số

RADspeed fit
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XD package

Đáp ứng yêu cầu định vị chụp linh hoạt

Đáp ứng yêu cầu dễ sử dụng và vận hành thông minh
Hệ thống máy X-quang này tích hợp các tính năng ưu việt nhất từ
các hệ thống máy X-quang hàng đầu, được tối ưu hóa giúp cho
việc sử dụng vận hành dễ dàng.
Hệ thống được trang bị bàn chụp trôi trượt với khả năng chịu lực của
mặt bàn lên đến 200kg, và được trang bị lưới lọc tia có thể tháo rời
giúp giảm liều tia cho bệnh nhân. Hơn nữa máy có công suất lớn và
được tối ưu hóa khả năng hoạt động cho hình ảnh chất lượng cao,
điều này mang lại cảm giác thoải mái và dễ dàng, đó là sự độc đáo
của Shimadzu.

Vận hành thông minh

Độ chính xác cao
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± 55 c m

18 0 c m
20 cm

Vùng chụp

Vùng chụp

±12 . 5 cm
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Vận hành thông
minh

Độ chính
xác cao

Định vị chụp linh hoạt, cảm giác thoải mái

Khả năng bao trùm tia X rộng lớn nhờ việc kết hợp đồng bộ giữa
di chuyển của cột mang bóng và bàn chụp X-quang
Mặc dù hệ thống máy được thiết kế nhỏ gọn nhưng mặt bàn và bóng X-quang có thể di
chuyển linh hoạt trên phạm vi rộng nên việc thao tác định vị chụp bệnh nhân vẫn thực sự
dễ dàng.

Hệ thống khóa điện từ giúp định vị dễ dàng, chính xác hơn
Nhờ có hế thống khóa điện từ một chạm, có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí chụp chính xác, an toàn. Đèn
chuẩn trực tia tự động bật sáng trong suốt thời gian mặt bàn di chuyển ngang để đảm bảm bảo định vị
chính xác.

Công tắc mở tất cả các khóa giúp định vị nhanh chóng với ít thao tác nhất
Để hỗ trợ định vị nhanh chóng, hệ thống được trang bị với một công tắc "Tất cả trong một", cho phép bạn
tự do di chuyển bóng X-quang theo chiều dọc hoặc chiều ngang với một lần chạm duy nhất.

Khả năng xoay của tay mang bóng hỗ trợ việc chụp bệnh nhân trên băng
ca hoặc xe lăn
Tay mang bóng X-quang có thể xoay 180 ° quanh cột mang bóng, do đó bạn có thể thực hiện chụp X
quang trên băng ca hoặc xe lăn dọc theo phía bên kia của mặt bàn. Chụp X quang có thể được thực hiện
trơn tru ngay cả trong quá trình vận chuyển cấp cứu. (khóa cơ khí)
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Vận hành thông minh
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Độ chính xác cao

Giải pháp DR, tất cả trong một

Tấm nhận ảnh không dây (FPD) gọn nhẹ
Tấm nhận ảnh (FPD) 1417S nhẹ chỉ 2,8kg (6.1lbs) h ỗ trợ kết nối mạng không dây để truyền hình
ảnh chụp được vào bộ xử lý (Máy tính).
1417S
･ Tấm nhận ảnh không dây, kích thước 14x17inch, công nghệ

Scintillator CsI

･ Khối lượng 2.8kg (6.1lbs)

･Pin Lithium-ion Capacitor

Hiển thị ảnh nhanh, giao diện thông minh giúp tăng
cường hiệu quả công việc
Sau khi chụp, hình ảnh lập tức hiện trên màn hình hiển thị trong vòng
chưa đầy hai giây. Màn hình hiển thị có giao diện thân thiện với các chức
năng mới độc quyền và mạnh mẽ. Thiết kế giao diện có thể được thay
đổi theo sở thích của khách hàng.
Trình tự trên màn hình

Danh sách Bệnh nhân

Hiển thị thông tin bệnh nhân

Hiện thị hình ảnh

Độ chính xác cao

Dễ sử dụng

Sử dụng đơn giản với 432 chương trình giải phẫu
Thông số chụp X quang được cài đặt một cách dễ dàng, nhờ hệ thống
chương trình giải phẫu. Các thông số chụp tối ưu có thể được cài đặt
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×

Radiography Examination Radiography
method

nhanh chóng bằng cách kết hợp các kỹ thuật chụp với vị trí giải phẫu, hướng
chụp và độ dày cơ thể.

position

＝

Vận hành thông minh

direction

6

Body

thickness

432

Radiography
memory

Hệ thống hướng dẫn giúp bạn định
các thông số chụp phù hợp

*)

Khi vị trí chụp và kỹ thuật chụp được lựa chọn, chương trình chỉ dẫn sẽ hiển thị các thông tin như
khoảng cách chụp, cỡ cassette, và có cần dùng lưới lọc tia hay không. Các bước chuẩn bị chụp có
thể được thực hiện thông suốt, thậm chí tại các cơ sở đông bệnh nhân.

Hiển thị trạng thái máy bằng đèn LED màu
Hệ thống máy được tích hợp chức năng hiển thị trạng thái máy bằng mã màu bằng
cách sử dụng đèn LED thân thiện với môi trường

*)Ghi chú
Con số này thể hiện số lượng tối đa chương trình chụp có thể cài đặt đối với RADspeed fit thường. Số lượng
chương trình cài đặt sẽ thay đổi khi kết hợp với bộ kỹ thuật số XD package.

Vận hành thông minh

Độ chính xác cao

Giảm liều tia, độ chính xác cao

Công suất lớn cho hình ảnh chất lượng cao
Hệ thống được trang bị tủ phát cao thế công suất lớn với dòng 500 mA
(loại 32 kW) hay 630 mA (loại 56 kW), một mức độ ít có với x quang thông
thường. Hệ thống này cho hình ảnh có chất lượng ngang với các model

32kw

500
mA

56kw

630
mA

cao cấp, và nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh.

Mặt bàn cứng cáp, di chuyển êm ái
Mặt bàn có tải trọng 320 kg. Có thể thực hiện thăm khám an toàn ngay cả
với những bệnh nhân to nặng hay khi cần các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân
ngay trên bàn.

Thiết kế tiết kiệm điện, hài hòa với tự nhiên
Mặc dù hệ thống x quang tiêu thụ lượng lớn điện năng khi chụp nhưng

320
kg

25%
Tiết kiệm
điện năng

phần lớn thời gian máy ở chế độ chờ. RADspeed fit được trang bị tính
năng tiết kiệm điện nên giảm tiêu tốn điện khi máy ở chế độ chờ.

Lưới lọc tia có thể tháo rời đảm bảo liều tia
thấp và hình ảnh chất lượng cao
Khi chụp bệnh nhi, có thể tháo bỏ lưới lọc tia để chụp với thông số thấp,
giảm liều tia. Nhờ đó, loại bỏ được lượng tia không cần thiết.

Trả lời thắc mắc của bệnh nhân về liều tia
Hiện ngày càng tăng những lo ngại liên quan tới liều tia x khi chụp. Để
giải tỏa vấn đề này và cũng để giảm liều tia, RADspeed fit trang bị chức
năng tính toán và hiển thị liều tia trước khi chụp (chọn mua thêm). Điều
này giúp dễ dàng trả lời các câu hỏi của bệnh nhân về mức độ liều tia.
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Founded in 1875, Shimadzu Corporation, a leader in the development of
advanced technologies, has a distinguished history of innovation built on the
foundation of contributing to society through science and technology. We
maintain a global network of sales, service, technical support and applications
centers on six continents, and have established long-term relationships with a
host of highly trained distributors located in over 100 countries. For information
about Shimadzu, and to contact your local office, please visit our Web site at
www.shimadzu.com

Shimadzu Corporation Medical Systems Group has been certified by TÜV
Rheinland as a manufacturer of medical equipment and systems in compliance
with ISO9001:2008 Quality Management Systems and ISO13485:2003 Medical
Equipment Quality Management Systems.
Remarks:
• Every value in this catalogue is a standard value, and it may vary a little from
the actual at each site.
• The appearances and specifications are subject to change for reasons of
improvement without notice.

Headquarters

1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8511, Japan

http://www.shimadzu.com

• Certain configurations may not be available pending regulatory clearance.
Contact your Shimadzu representative for information on specific
configurations.
• Before operating this system, you should first thoroughly review the
Instruction Manual.
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