POSKOM
nejmodernější technologie
nejnižší hmotnost
pro humánní i veterinární medicínu
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velmi lehké přenosné rentgenové přístroje
snadná obsluha s velmi příjemným softwarem
paměť pro ukládání expozičních hodnot
dotykový displej
kolimátor s laserovým zaměřováním
automatická kompenzace napětí
vysoká kvalita obrazu

Nejlehčí přenosný rentgen:
PXP-16HF – pouhých 5,3 kg
TECHNICKÉ ÚDAJE:
typ přístroje

max. napětí

výkon

max. proud

rozsah mAs

ohnisko

hmotnost

PXP-16HF

80 kV

1,2kW

16 mA

0,4 – 50, 22 st.

0,6 × 0,6 mm

5,3 kg

PXP-20HF

90 kV

1,6 kW

20 mA

0,3 – 50, 22 st.

1,2 × 1,2 mm

8,6 kg

PXP-20HF plus

100 kV

1,8 kW

20 mA

0,3 – 50, 22 st.

1,2 × 1,2 mm

9,0 kg

PXP-40HF

100 kV

2,4 kW

35 mA

0,4 – 100, 25 st. 1,2 × 1,2 mm

12 kg

PXP-60HF

100 kV

3,2 kW

60 mA

0,4 – 100, 31 st. 2,0 × 2,0 mm

13 kg

Přenosné rentgenové přístroje s vestavěnou baterií
PXM-20BT: ideální pro malá zvířata * vyšší radiační výtěžek než
PXP20HF * 1,6 kW * 100 kV / 20 mA * 40 – 100 kV * 0,3 – 50 mAs *
dotykový displej * ohnisko 1,2 mm * paměť * laser * dálkové ovládání *
dobíjecí čas méně než 3 hod. * kapacita baterie 1600 mAs, 160 expozic
@ 80 kV / 10 mA * hmotnost 9,8 kg včetně baterie
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PXM-40BT: výkon 2,4 kW * 100 kV / 35 mA * 40 – 100 kV *
0,4 – 100 mAs * dotykový displej * ohnisko 1,2 mm * paměť pro 36
předvoleb * laserové zaměřování * dálkové ovládání * dobíjecí čas
méně než 5 hod. * kapacita baterie 3000 mAs, 300 expozic @ 80
kV / 10 mA * hmotnost 13,2 kg včetně baterie
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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

přenosné vysokofrekvenční
rentgenové přístroje

