Budúcnosť digitálnej rádiografie pre veterinárov

iCR3600 pre veterinárov je zariadenie počítačovej rádiografie
(CR) navrhnuté pre splnenie všetkých poţiadaviek veterinárnych
profesionálov. S iCR3600 môţete bez obáv prejsť na digitálny
svet a rozlúčiť sa s filmami, chemikáliami a dlhým časom
vyvolávania. Ako náhle získate snímku v digitálnej podobe s
iCR3600, môţete s ňou ďalej manipulovať pouţitím Xscan32,
jedinečným softvérom pre spracovanie RTG snímok. Schopnosť
zdokonaliť digitálne zobrazenie pomocou rôznych nástrojov
zlepšuje starostlivosť a zaisťuje rýchlu diagnostiku.

TOTÁLNA SPOĽAHLIVOSŤ
Spoločnosť iCRco disponuje skúsenými a znalými technikmi pre technickú
podporu. Keď budete potrebovať pomoc, zavolajte priamo na ústredie
iCRco's a sme tu pre Vás.

RIEŠENIE PRE VŠETKY VETRINÁRNE ZOBRAZENIA
iCR3600 zapadne do všetkých pracovných procesov. Tento plug-n-play
systém môţe byť umiestnený v malých vyšetrovacích priestoroch, alebo pouţívaný
ako mobilný RTG vyšetrovací digitálny systém. Všetky digitálne nástroje sú
predurčené k pouţívaniu RTG snímkovania ako malých aj veľkých zvieracích
pacientov.
KVALITA OBRAZU
16 bit obraz: 65 536 škála šedi
• True Flat Scan PathTM
• ICE 2 procesovo obrazový
nástroj. Špeciálny obrazový
program Clarity - automatické
zdokonalenie obrazu
VETERINÁRNY SOFTVÉR - NÁSTROJE
Obrazové nástroje, prehľad a nastavenia
Ďalšie doplnkové nástroje
Pošli a prijmi obraz v sekunde
Intuitívne ovládanie –
eliminuje opravy
Automatické vyrovnanie okna
Nastavenie ostrosti -jemné, štandardné
Nástroje pre meranie a anotácie
CD/DVD zápis
ICR3600- INTELIGENTNÉ NÁSTROJE
Uloţenie tisícok obrazov
Ovládací softvér
Obrazová stanica & Obrazový Softvér
On-line školenia
Pokračujúca podpora
Integrácia s V P M S
REDUKCIA NÁKLADOV NA MATERIÁL
Bezproblémová distribúcia
okamţitých snímok
Automatické zálohy, reporty, výbery
a porovnania
Ţiadna tmavá komora, sklady a náklady
na filmy a chémie
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ZAŽITE BUDÚCNOSŤ
VO VETERINÁRNOM RTG
ZOBRAZOVANÍ
Technické parametre:
ROZLÍŠENIE
• 5 lp/mm
ROZLÍŠENIE ŠKÁLY ŠEDI
• 16 bitov/pixel zdrojového súboru
MOŢNOSTI KAZIET
• 14"x17"(35x43 cm)
• 1 0" x 1 2" (24 x 30 cm)
• 8" x 1 0" (18 x 24 cm)
ČAS
• 25 sekúnd do ukáţky
• 42 sekúnd cyklus snímky
DIAGNOSTICKÁ STANICA
• Dell OptiPlex,Intel Core2 Duo processor, 2GB
RAM, CD/DVD Burner, 10/100 Ethernet,USB 2.0
MONITOR
• 19“ plocha zobrazenia, vysoké rozlíšenie,
vysoký kontrast
KOMPATIBILITA
• Plná DICOM kompatibilita
KOMUNIKÁCIA
• Nastaviteľné do akejkoľvek LAN alebo IP adresy
PAMAŤ
• 250 GB Internal plus 250 GB External (Back-Up)
Vysokokapacitný pevný disk
SOFTVÉROVÉ PREPOJENIE
• Prepojenie s VPMS
DETAILNÉ SOFTVÉROVÉ FUNKCIE
Zväčšovanie a zmenšovanie obrazu, skúmanie
detailu, rotácia
Nastavenie kontrastu, ostrosti pohľadu, gama
a úrovne okna
Zasielanie obrazu cez email, uloţenie na
CD/DVD alebo poslať do PACS
Návrat do originálu, orezanie, poznámky v obraze
Precízne meranie & nástroje pre uhly
Tlač snímok, inteligentné nástroje, ICE-2
automatická úprava obrazu

www.anton.sk

medical.sk@hotmail.com

