
Комерчiйна пропозицiя :

C-dyza F(IJI FILM FDX VISIОNДЛ Y-C,S

ffiхVisiопаrуЖF'DX Visioпary-CS -- о/lllокорпусна, потужна,
мобiльна рентгсноскопiчна систсма з дуже високою

роздiльною здатнiстю зображення для хiрургiчного
застосування.

Сфера засmосуванtlя:

о Позицiсllt},ванняпро,|,езiвtавс,гановJlеllня
плас,tи}l;

о Репозицiя переломiв на рiзних анатомiчних
дiлянках;

. Нейромодуляцiя та лазерний нуклеолiз;
о ЕРПХГ (ендоскопiчна ретроградна

п ан креатохо.п ан гiографiя ) ;

о Встанов.цення кардiостимуляторiв або
ка,гетерiв у 

,горакальних зонах;
о Урологiя та гiстероскопiя;
о Хiрургiя uеребральних, торакальних та

периферичних сулин iз застосуванням функuii
чифровоi субстракuiйноi ангiографii (DSA);

о Терапiя болю;
. ЗагаJlI,Itеill,граоltераrtiйllе,tас,гOсyваlll|я.

Ерzономiчнiсmьz

Багатофункцiональний кtrрпус, зменшена займана площа. Велика глибина С-дУги для

максимальноi досяжностi, вiдстань джерело-зображення (S.I.D.) > l08 см. Розумна коНсоЛЬ

керування: yci е.ltементи управлiння з мультисенсорним iнтерфейсом користувача, що покаЗу€

зображення в рсжимi реальноl о часу.
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OcHoBHi особливостi:

Однокоргlусна система, Bci компоненти iнтегрованi у стiйку С-дуги без вiзка для MoHiTopa;

займас дуже мало мiсця, iдеально пiдходить для операцiйноi з обмеrкеною площею;

27-дюймовий 4-мегапiксельний медичний мультисенсорний MoHiTop на шарнiрному

кронштейнi, з можливiстю регулювання висоти та кута; еквiвалентний двом

19-дюймоВим MoHiTopaм, однОчаснО вiлображас живе та еталонне зображення;

знiмна решiтка для педiатричноl-о застосування;

Плоска панель з дуже високою чутливiстю;

Повнiстю сенсорний <розумний) користувацький iнтерфейс;

Збiльrlrений вiльний прос,гiр С-луги;

Зображснrlя без викривлення.

[I alleit ь ttеруl]аlIlIя ollepa,I,opa:

Повнiсr,ю cellcopH ий <розчмний>>

користувацьки й iнтерфейс;

Дисплей зображень у реальному
часi;
Компакr,ний свiтлодiодний
дисплей та високопродуктивний
професiйний ПК;
Зручний огJtяд лля оператора з

будь-llкого положен ня.
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Розумний корис,гуваllький i нтерфеi,iс

технолоt,iя

11ризначення

Позиttiонуван ня консол i

Роз;li.ltьна,з/iа,t,tt iс,гь лисl IJlея

Корисltа l Llоlllа,,lисII.j]ея

Ilовrtiстю сенсорне угtравлiьlня, без клавiатури та мишi

l 2.5-;цюЙшлова му]lьтисенсорна KorlbopoBa LСD-панеlrь

зображегlня у pezuIbнoмy часi та управлiння повнiстю з

iнтер(lейсу ollepaтopa

Обертання -l 35О

l9]0 х l080 lriKce:riB

2'/6,5 х l57,5 мм
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Станlliя llерегляду:

Меди.lнiдисплеi з луже високою яскравiстю
та конr,растними кольOрами
27-дюй пrови й 4-меl,апiксеil ьн ий
муль,tисеlrсориний MoHiтop, з мож"rrивiстю
регулювання висоти l-а кута
1 0-точковий мультисенсорний
корист),ваlIький illтерфейс
Просте оl|иtценIIя, без клавiатури ,га мишri
Зпtен ш elt а l,ропliздкiсть С-;дуги
Вiдповiдlriс,гь DlN б8б8-1 57

Розумний illтерфейс користувача

Техllо.lIогil'

Якiсть зображсttttя

Призначсн ня

Розмiр. ро,l.,tiльttа lлатнiсi ь. кут
IIерсгJlяllу

Яскравiсть

Кон,грасr,

I]исоr,а дисIIJlся

Обертаrrlrя,ii1,1с l IJIся

OcHoBHi особливос,гi:
. Розумне угlравлiння потужtriстю для вшконання

тривалих процедур
о Рентгеttiвський iмпуltьс коlrтрольованоi потужностi

лля найкраIцого проllикнення та чiткого зображення

IIовlliс,гtо cellcoplIe уtlравлirltlя. без к.liавiатури та штиttli

My"lt ь,глrсеtlсорttий ltроекцi йr ro-cM t r icl tий екран, свiтлодiодне
(lottoBe гl iлсвiчування

!ив, DIN 68б8-157. вiдповiднiсть DICOM, примiщення з класом
захисту RC2-RC3

ffigди,rtлий дисплей, MoHiTop д.lrя клirIiчного огляду

Олиrl 27-,llюйшловий (сквiвалент двом l 9-дюймовим),
25(l0 х l4zl0 гIiкселiв, l7tlo (Н/V)

350 кд/м2 макс.

l'иlr l000: l

|44 |86 спr ,t I1.1аtslIим рсl,улювilнням

J, lli()' :J IlJlаI]llим регуJIt()ваltням

Рентгеttiвський геrIератор :

Генера,r,ор

Макс. HalIpyI,a

I\4aKc. Itотчжtr i с-гь

'['е 
lt.lt tlt,ttt tt icтt,

Фi"Iьтрачiя

I] исо ко час,го,t,н и й

l20 rtt]

5 кI]г

l ()2() Ki {N;

З пrпл (алltlмiнiй)
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Рентгенiвська трубка:
Молель

Фокусуванllя

Теплосмнiсl ь аIIола

Бt-,зперервне,l cI l_,IoBe ptl lс i юваt lt l я i,l I lола

Макс. розсitовання теIIла

Макс. IIаваIIта;кеIIIIя IIа аIIод з MaJtl{\1 фокусоп.r /

всJIик1.1м фокусtlм ( SI]/I-1])

Обертальний анод

0.З мм i 0,6 мм

225 кЩж (314 kHU (тис, теплових одиниць))

750 t],г (60 kHU/xB)

l З00 Вт ( l04 kI IU/xB)

6-25 кВт

fiетект,орний блок з

OcHoBHi особливостi:
о {инамiчна tlJtocкa панель дJrя застосування

в хiрургii
о Флюороскопiя з високою роздiльною

здатнiстю: 2,4 пл/мм (лля 212lDХY)
о Шари aSi & CsI
о Висока чутливiсть
о Мiцний та комItактний

Тигt реttсптора

СциtI,1,1.t:lяr ор

KpclK ltiксс.ltя

DQE @ RQAs

Фпм

ДНа.ltt'll,tl-цифровий Ilереl,вOрюва(t :

Корисна ItJloщa

Матриltя

Макс. tlacToTa оновлення кадрiв

пJlоскою панеллю:

Аморфний кремнiй

[нтегрований детектор-колона CSI:Tl

205 мкм

2,0 плlмм - 40 %

2,0 пл/мм -22%
lб бi,г

209,9 мм х 209,9 мм

l024 х l024 пiкселi

30 к/с (@ повна роздiльна здатнiсть

Вар,гiсть комII"цекту стаrIовить - l0 880 000,00 zpH.

.I[ltpeK l tlp
'Г() [t .d..l дт,д }{ ýl t ;l>

l[лоский /ieTeктop 21x2l см

1,0 пл/мпл - 55 %

;\.В. Бrrрiшов
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