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Â
Â

vyšetřovací stůl s plovoucí deskou a
elektromagnetickými brzdami
s n a d n á a r e t a c e n o ž n í m s p í n ač e m p o d é l
základny stolu
synchronizace pohybu zářiče a Bucky
clony

TECHNICKÉ ÚDAJE:

vyšetřovací stůl:
rozměr desky stolu
výška stolu
pohyb desky stolu
posun desky vpravo
posun desky vlevo
příčný posun desky
Bucky clona
mřížka (fokusovaná)

220 × 81 cm
75 cm
ruční, 4-cestný
50 cm
60 cm
+ / - 12 cm
super rychlá
40 L/cm, 12:1
60 L/cm, 10:1

integrovaný sloupový držák zářiče:
podélný posun vpravo
88 cm
podélný posun vlevo
88 cm
*)
horizontální otáčení zářiče
+/- 90°
*)
příčný pohyb zářiče
+/- 72 mm
*) volitelné vybavení

náklon zářiče
+/- 120°
vzdálenost ohnisko – podlaha
maximální
199 cm
minimální
32 cm

vertigraf pro všechna vyšetření
stojícího pacienta

BS 2000
Â
Â
Â

vzdálenost středu filmu od podlahy:
minimální
38 cm
maximální
190 cm
mřížka:
12:1, 40 L/cm, FFD 120 – 185 cm
10:1, 60 L/cm, FFD 120 – 180 cm

KL 12201

5. dubna 2008

Â

plně vyvážená Bucky clona s možností naklopení
od -90° (horizontální poloha) do +20°
aretace pohybu mechanickou brzdou
závěsný držák pro kazety (pro snímky bez Bucky)
podpěrný stojan pro volně stojící vertigraf
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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

vyšetřovací stůl s integrovaným
sloupovým držákem zářiče

