pro kontrolu kvality zobrazení
ve shodě s ČSN EN 61223: přejímací zkoušky,
zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti

(2) skiaskopie včetně skiaskopie
s digitální subtrakcí (DSA)
Fantom FL18
Fantom pro skiaskopii s televizním řetězcem. Umožňuje optimální nastavení jasu
monitoru a kontrastu. Měří prostorové rozlišení (rozlišení při vysokém kontrastu), celkem
21 grup čar s prostorovou frekvencí od 0,50 do 5,00 párů čar na 1 mm, citlivost detekce
objektů s nízkým kontrastem, celkem 18 detailů o průměru 11 mm s nominálním
kontrastem od 0,123 % do 0,045 %, kruhovou geometrii. Součástí fantomu je i 1 mm
zeslabovací vrstva Cu.
(Viz obrázek nahoře.)

Sada fantomů SFS
Sada celkem 9 fantomů a 3 zeslabujících (0,5 + 0,5 +
1,0 mm) Cu vrstev pro kompletní analýzu kvality
skiaskopického řetězce. Měření parametrů video
signálu, linearity stupňů šedi, kruhové geometrie,
pravoúhlé geometrie, rozlišení při vysokém kontrastu
(0,5 až 5,0 párů čar / mm), homogenity pole, citlivosti
při nízkém kontrastu (19 detailů o průměru 11 mm
s kontrastem od 0,16 do 0,007), prahu detekovatelnosti
kontrast / detail (108 detailů, 12 rozměrů × 9
kontrastů).
Určeno jak pro přejímací zkoušky, tak i zkoušky provozní stálosti a pro servisní firmy
provádějící montáž a opravy skiaskopických zařízení. Fantomy jsou plně v souladu s ČSN
EN 61223-2-4, 61223-2-5, 61223-2-9 a ČSN EN 61223-3-1.

Sada fantomů DSF

KL 18212

Sada celkem 4 fantomů s příslušenstvím pro kompletní
analýzu kvality skiaskopie s digitální subtrakcí.
Doplňuje standardní fantomy pro skiaskopii. Měření
logaritmické i lineární subtrakce, dynamického
rozsahu, prahu detekovatelnosti kontrast / detail (144
detailů, 12 rozměrů × 12 kontrastů). Určeno jak pro
přejímací zkoušky, tak i zkoušky provozní stálosti a
pro servisní firmy provádějící montáž a opravy DSA
zařízení. Fantomy jsou plně v souladu s ČSN EN
61223-2-4, 61223-2-5, 61223-2-9, 61223-3-1.
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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

fantomy

