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icHTa та персоналу.
оптимаJIьноi якостt та зменшення дози опромiнення пац]

основн l хАрлктЕристики
. Стабiльний i зручний стенд

. Високочастотний генератор

. Обертовий анод

. g-оrоR*овий пiдсилювач зображення для

трьох полiв
. Щифрова система з l камерою з ПЗЗ

. два РК-монiтори

. Широкий вибiр опцiй та пакетlв

. Пам'ять на 3 000 знlмкlв

Щифрова рентгенографiя (DR)

V пЁжимi DR, система робить оцин,

,рiОi"""И знiмок, Значення кВ i мА

встановлюсться
автоматично системою,

Генератор: ._
. Поrу*пi.ть генераторlлпр1 постlйному

.;;Й; ; кВт (100 кВ,50 мА,64 мс) мАс

. Високочастотний iHBepTop 40 кГц 
,

. Максимальна I]ульсацtя <2оh @ l00 кВ

. Максима-lIьно високу напругу: 120 кВ

. Максимальна сила струму в

прискореному
режимi реttтгеноскопiТ "Boost: 

'l2 мА 20

МА 
афiТ. МаксиплzuIьна сила струму раДlоГрi

l00MA
. Експозицiя при ралiографiТ 0,02 - 3 з

Режими роботи:
. Безперервна флюороскопiя (рлт1l/u",оматичний)
. Iмпульснu qпоорЬЪкопiя (Boost (гtосилення)/iмпульсний)

. I-\ифрова рентгенографiя 
(DR)

, Рентгенtlграфiя

Безперервн а ф,тr юороскопiя

у режимi безгrерервнот флюороскопiт оператор

*оо.a вибра,ги мiж роботоlt) вручному режимl

(caMocтiйrro встаl]овлювати r<I3 t мА)

або праuювати в автоматичному рехtимl,

OCHOBHI ГАЛУЗI ВИКОРИСТЛННЯ

. Загмьна i спецiалiзована хiрургiя

. Iнвазивна рапiологiя
, Неврологiя
. Холангiографiя
. Ендоскопiя
'Урологiя

ll*lЯ*ЦiЁi,ii,l:il,iLiilli]|ii]ili ii"!LN:l

Iмпульсна флюороскопiя

Значення кВ i мА встановлюсться

автоматично системою, максимаJIьне

значення струму 8мА (5кВт) 
..

BOOST (Посилення iмпульсноt

флюороскопii)

Рентгенографiя
Режим рентгенографii на аналогову касету,

що дозвол"u upy,ny змiнювати параметри кВ i мА,

[iапазон мА вiд 25 до l00 мА

С-дуга:
. Моторизовании вертикальний рух 40 см

. Горизонтальний рц 20 см._
, обертанн, у,ор",онтальнiй плошlинi *240о

. Бd;;"не'обфтання 1 46"(-56"/+90")

, обертання у вертикальнiй площинi *l0,5o

. Вiльний простiр 80,1 см

. Глибина 72,1 см

. Фокусна вiдстань l00,1 см
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Рентгенiвська трубка:
. обертовий анод
. Куг нахилу анода l0 о

. Розмiр фокусноТ плями 0,3/0,6 мм

. Теплоемнiсть анода l50 к[ж (54 кТЕ)

. 3000 обертiв (rрm)

Щиректор
ТОВ кЦИММЕР МЕДIЗИН CICTEM yKPAiHA),i,

TepMiH постачання: до 30 листопада 2022 року,

Щiна включа€: доставку по територiТ Украiни, iнсталяцiю,

ГараIt,гiя: l2 Mic.

l-[ифрова система обробки зображення:
. Пам'ять 3000 знiмкiв
. Пiдсилювач зображення 9 "
. CCD камера lk х lk
. Розподiльча здатнiсть (1024xl024)
. Спiввiдношення сигнал - Шум 61 дБ

5 000 000,00
грн

GММ (Iталiя)

(Plus)
Комплекmаъliя:
- поryжнiсть генератора 5 кВт,
- обертовий анод,
- пiдси.ltювач рентгенiвського зображення з дiаметром вхlдного

поля 23 см та камерою lk х lk (l024x1024),

- чифрова робоча станцiя з tIрограмнl,rм забезпеченням для

оrр"*Ъп"", обробки та apxiBauii чифрових зображень,

- модуль пам'ятi на l60 000 зображень,

- лазерний центратор на приймачi зображення,

- д"чl,l.д"чних ТFТ MoHiTopa l9 дюймiв на вiзку,,

- tliдгримка Nlеличноl,о Il
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