Unfors DXR
(Direct X-ray Ruler)
¾ plně automatický přístroj ( a u t o m a t i c k é
zapínání po expozici, resetování, vypínání)

¾ úspora filmů, času, ideální pro digitální
zobrazování
¾ životnost baterie 6-8 let
POSTUP MĚŘENÍ:
1. Přístroj se umístí na vyšetřovací stůl
šipkou do světelného pole tak, aby
okraj světelného pole splýval
s červenou centrální značkou.
2. Expozice rtg zářením aktivuje
všechny ozářené senzory v přístroji,
odchylka se odečte na displeji. (Zde:
radiační pole je na této straně 1,2 cm
uvnitř světelného pole, mimo
povolené tolerance.)
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DOPORUČENÉ EXPOZIČNÍ HODNOTY:
kVp

30 *)
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70
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mA

> 100
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SID (cm)

< 65

< 100

< 100

< 100

Exp. čas

> 10 ms

> 10 ms

> 10 ms

> 10 ms

* ) pro model DXR+, který je pro skiagrafii i mamografii,
model DXR je pouze pro radiografii

TECHNICKÉ ÚDAJE:
± 50 mm
41 senzorů a jim příslušných
segmentů na LCD displeji
Rozlišení
2,5 mm
Test funkčnosti všechny segmenty se musí
rozsvítit, je-li DXR celý ozářen
Min. exp.
50 mA a 10 ms @ 70 kVp, 100 cm

KL 18133

Rozsah
Senzory

Zapínání
automaticky při expozici
Vypínání
automaticky po 1 min nečinnosti
Resetování
automaticky
Životnost baterie 6 – 8 let (CR1632) při počtu
expozic cca 2000 za rok
Rozměry
15 × 30 × 145 mm
Hmotnost
75 g
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Rtg přístroje X-RAY SWISS, veterinární rtg přístroje SEDECAL, intraorální a panoramatické rentgeny PLANMECA, digitální CR systémy, monitory EIZO, kazety s magnetickým přítlakem a fólie CAWO, Lysholmovy clony, chemikálie TETENAL, vyvolávací automaty, rtg filmy, negatoskopy ELLA ,
negatoskopy MEDICANVAS, stínící ochranné oděvy RADPROM, olovnaté sklo, signální dozimetry, DAP metry, měřící přístroje RADCAL a UNFORS, fantomy a testovací pomůcky, kostní denzitometry MEDILINK, OsteoGram, ultrazvukové přístroje MEDELKOM, zubní soupravy PLANMECA

nejnovější technologie pro měření
kongruence radiačního a světelného pole
skiagrafických a mamografických rentgenů

