UNIMAT
vhodný zejména pro soukromé ordinace a nemocniční ambulance

na zařízení lze snadno snímkovat stojící, sedící i ležící pacienty
Â motorizovaný vertikální pohyb je ovládán nožním spínačem
Â nastavitelná výška centrálního paprsku nad zemí (měřeno při bočné projekci):
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od 72 cm do 142 cm (UNIMAT S)
od 42 cm do 160 cm (UNIMAT L) s pohyblivou Bucky clonou
od 33,5 cm do 160 cm (UNIMAT L) se stacionární mřížkou
vzdálenost ohnisko film je konstantní 120 cm, jako příslušenství lze volit
u typů Unimat S i Unimat L nastavitelnou vzdálenost ohnisko film od
100 do 180 cm, se zarážkami v 100, 110, 150 a 180 cm
rotující rameno se zářičem lze otáčet od +135° do -35°
držák Bucky clony lze natáčet v úhlu +/- 45°
rentgenka a Bucky clona zůstávají vždy navzájem ve vycentrované poloze
všechny pohyby univerzálního stojanu mohou být fixovány pomocí mechanických brzd
protirozptylová mřížka je vhodná také pro digitální radiografii (60 L/cm, r = 10:1, FFD 120-180)
rentgenka RTM 782 HS, ohnisko 0,6/1,2 mm, výkon 20/50 kW, tepelná kapacita anody 300 kHU
expoziční automat se třemi ionizačními komůrkami

Â k systému Unimat se standardně dodává generátor GENESIS 50
Â jako příslušenství lze volit DAP metr pro měření dávky pacientům
Â k přístrojům Unimat se dodává mobilní

stůl s mechanickými brzdami a s pevnou
deskou, rozměry stolu: 200 cm × 66 cm
× 69 cm výška, nosnost 150 kg
Â volitelnou variantou je mobilní
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elevační stůl Prognost XPE
s plovoucí deskou

UNIMAT DRad
s přímou digitalizací
na samostatném
katalogovém listě
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Rtg přístroje X-RAY SWISS, pojízdné rtg a C-ramena INTERMEDICAL, mamografy METALTRONICA, vet. rentgeny SEDECAL, zubní rentgeny PLANMECA, přímá i nepřímá (iCRco) digitalizace, monitory EIZO, kazety a fólie CAWO, chemikálie TETENAL, vyvolávací automaty COLENTA,
rtg filmy MEDIPHOT, negatoskopy ELLA a MEDICANVAS, ochranné oděvy RADPROM, olovnaté sklo, signální dozimetry, DAP metry, měřící přístroje RADCAL a UNFORS, fantomy a testovací pomůcky, kostní denzitometry MEDILINK, ultrazvuky MEDELKOM, zubní soupravy PLANMECA

univerzální rentgen

