
 
 
 

Ψηφιοποιητές DR (DR Detectors) από την Carestream Health 

Θέτοντας νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα και την αξιοπιστία 

 
Οι ψηφιοποιητές τύπου DR της Carestream Health αποτελούν ένα γρήγορο, εύκολο και 
οικονομικό τρόπο μετάβασης στην ψηφιακή ακτινογραφία. Η αγορά ενός συστήματος DR 
επιτρέπει στο γιατρό να βλέπει ακτινογραφικές εικόνες άμεσα, μέσα σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα, επιτρέποντάς του να εκτιμήσει αμέσως την κατάσταση του ασθενούς, 
αρχίζοντας τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.  
 
Η Carestream Health έχει στη διάθεση των κλινικών μία σειρά επιλογών από ανιχνευτές DR, 
επιτρέποντας στον καθένα το να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. 
 

 

 
 
Σειρά προϊόντων DRX Core από την Carestream Health 

H σειρά που κάνει πια προσιτή την αγορά ενός συστήματος DR  
 

Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες του ιατρείου σας, χάρη στα πλεονεκτήματα της άμεσης και 
πλήρους ψηφιακής απεικόνισης της ακτινογραφίας (Direct, full digital X-ray).  
Ο ανιχνευτής πυρήνα DRX (DRX Core Detector) έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιστοποιεί 
τον εξοπλισμό απεικόνισης που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή στο ιατρείο σας, γρήγορα, 
εύκολα και κυρίως, οικονομικά. Συνεργάζεται πιθανότατα με όλα τα ακτινολογικά 
μηχανήματα που έχετε στα ιατρεία σας (σταθερά ή φορητά) παρέχοντας τη μεγάλη 
ταχύτητα και την ευκολία ενός πλήρους ψηφιακού συστήματος, το οποίο παρέχει άμεση 
ακτινογραφική εικόνα, αναβαθμίζοντας σημαντικά την υφιστάμενη επένδυσή σας. 
 
 



Τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ψηφιοποιητή Carestream DRX Core 
Detector: 
 

• Ασύρματη συνδεσιμότητα, με αποτέλεσμα την απουσία καλωδιώσεων στο του ιατρείου, 
γεγονός που μειώνει τις εστίες συσσώρευσης παθογόνων μικροοργανισμών και κατά 
συνέπεια τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων, χωρίς παράλληλα να 
παρεμποδίζεται το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας του.  
 

• Πλήρης ψηφιακή τεχνολογία, η οποία περιορίζει σημαντικά τα απαιτούμενα βήματα για τη 
διαδικασία εμφάνισης της ακτινογραφικής εικόνας, με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της 
παραγωγικότητας του ιατρείου. 
 

• Εξαιρετικής ποιότητας ψηφιακές ακτινογραφικές εικόνες, που συμβάλλουν στην αύξηση της 
αυτοπεποίθησης του κλινικού, όσον αφορά τη διάγνωσή του και την προτεινόμενη από 
αυτόν διαχείριση του κάθε περιστατικού. 
 
 

Επιλέξτε το σύστημα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας: 

• DRX Core 3543 και 4343, για οποιεσδήποτε ακτινολογικές εφαρμογές και 

• DRX Plus 3543C και 4343C για παιδιατρικές εφαρμογές και για όποιο άλλο πεδίο έχει   
  περιορισμούς, όσον αφορά τις δόσεις ακτινοβολίας κατά τη λήψη ακτινογραφιών. 
 

  
                            

Ψηφιακό σύστημα DR Detector για κτηνιατρικές εφαρμογές 
Carestream DRX Core 3543 Gadolinium (GOS) Detector με ειδικό λογισμικό 
Carestream Veterinary Image Suite για κτηνιατρικές εφαρμογές 
 

 

  
 

 



 

Η Carestream παρουσιάζει ένα προσιτό σύστημα ψηφιοποίησης ακτινογραφικών 
εικόνων DR κατάλληλο για Κτηνιατρικές εφαρμογές 
     

Ψηφιοποιητής ακτινογραφικών εικόνων τεχνολογίας DR σχεδιασμένος 
αποκλειστικά ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου κτηνιάτρου. 
 

Ο ανιχνευτής πυρήνα DRX (Carestream DRX Core 3543 Gadolinium Detector) με το ειδικό 
λογισμικό Veterinary Image Suite έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης 
του εξοπλισμού απεικόνισης της κτηνιατρικής κλινικής, γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.  
 

Συνεργάζεται με κάθε ακτινολογικό μηχάνημα που συναντάμε σήμερα σε ένα κτηνιατρείο 
(σταθερό ή φορητό) παρέχοντας τη μεγάλη ταχύτητα και την ευκολία ενός πλήρους 
ψηφιακού συστήματος (full digital system), το οποίο παρέχει άμεση ακτινογραφική εικόνα, 
αναβαθμίζοντας σημαντικά την υφιστάμενη επένδυσή σας. 

 
 
Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του, με μια ματιά 

• Η εξαιρετική ποιότητα της ψηφιακής εικόνας του, εξασφαλίζει καλύτερη κι ασφαλέστερη 
διάγνωση.  
 

• Πλήρης ψηφιακή τεχνολογία, η οποία απαιτεί ελάχιστα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα του κτηνιατρείου.  
 

• Η επιλογή του ασύρματου μοντέλου εξαλείφει τις παρενοχλήσεις και τους κινδύνους από 
την ύπαρξη των καλωδιώσεων.  
 

• Επιλέξτε το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες σας, από μια σειρά μεγεθών που 
διατίθενται.  
 
 
Βελτιώστε σημαντικά την ποιότητα της εικόνας που λαμβάνετε από το 
ακτινολογικό μηχάνημά σας κι αυξήστε την παραγωγικότητα του ιατρείου σας 
 

Είναι αδιαμφισβήτητο πως κάθε κτηνίατρος θα επιθυμούσε την αναβάθμιση του 
ακτινολογικού του μηχανήματος καθώς και του τρόπου εμφάνισης του τρόπου λήψης των 
ακτινογραφιών του σε ένα σύστημα πλήρους ψηφιακής απεικόνισης, έχοντας τον παράγοντα 
«κόστος» ίσως ως το μοναδικό παράγοντα ανάσχεσης αυτού του σχεδίου.   
 
Το ψηφιακό σύστημα Carestream DRX Core 3543 Gadolinium αποτελεί την απάντηση 
στο δίλημμα, κάνοντας την επιλογή του γιατρού απλή, εύκολη αλλά και οικονομική.  
Πρόκειται για ένα μονό ανιχνευτή (single detector) που προσαρμόζεται απευθείας στο 
υπάρχον σύστημα απεικόνισης κάθε κτηνιατρικής κλινικής, μετατρέποντάς το σε μια συσκευή 
ψηφιακής λήψης κι απεικόνισης. Πρόκειται για μια εξαιρετικά εύκολη και προσιτή διαδικασία, 
μιας και δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε το υπάρχον ακτινολογικό σας μηχάνημα ούτε να 
τροποποιήσετε το χώρο σας ή γενικότερα, να αλλάξετε ριζικά τις διαδικασίες σας.  
Επιπλέον, χρησιμοποιείτε ένα γνωστό εξοπλισμό, οπότε δε χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο 
για να εκπαιδευτείτε σε νέα πράγματα. Δεν έχετε λοιπόν παρά να αρχίσετε να σκέφτεστε στο 
πως θα κάνετε άμεσα δικό σας, το ψηφιακό σύστημα Carestream DRX Core 3543 
Gadolinium! 
 
Εξοπλισμένο φυσικά με το ειδικό λογισμικό Carestream Veterinary Image Suite! 
 



 
Επιταχύνετε τη ροή εργασίας σας 

Οι ψηφιοποιητές τύπου CR είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την κλινική, όντας μια 
αξιόπιστη τεχνολογία απεικόνισης. Για κάποιους όμως, η διαδικασία μέχρι τη λήψη της 
ακτινογραφικής εικόνας και την αποθήκευσή της, περιλαμβάνει πολλά βήματα και μπορεί να 
επιβραδύνει τη ροή της εργασίας. Το ψηφιακό σύστημα Carestream DRX Core 3543 
Gadolinium με το ειδικό λοισμικό Carestream Veterinary Image Suite περιορίζει 
σημαντικά τα επιμέρους βήματα, επιταχύνοντας εξ’ ίσου σημαντικά την εργασίας σας. 
 

Γνωρίστε την οικογένεια ανιχνευτών DRX Core Detector της Carestream 

H Carestream διαθέτει μεγάλη σειρά από ψηφιοποιητές DR. Περιλαμβάνονται ασύρματα, 
κοινόχρηστα και σταθερά μοντέλα, για να καλύψουν τις απαιτήσεις σας βάσει του τρόπου 
της εργασίας σας, του τύπου εξέτασεων που πραγματοποιείτε συνήθως, των διαστάσεων του 
ανιχνευτή, του επιπέδου δοσολογίας και του προϋπολογισμού σας.  
 
Ανακαλύψτε σήμερα τον ανιχνευτή που καλύπτει τις ανάγκες σας  
 

 
 
 
 
 
 



Πρόσθετα οφέλη 

Τα πλεονεκτήματα του Carestream DRX Core 3543 Gadolinium δεν περιορίζονται μόνο 
στην ποιότητα της εικόνας και την αύξηση της παραγωγικότητας του ιατρείου.  
 

Υπάρχει ακόμα μια σειρά από πρόσθετα οφέλη όπως:  

• Λειτουργία ανίχνευσης ακτίνων [Beam Detect Mode]: Εξαλείφει την ανάγκη σύνδεσης του 
ανιχνευτή στη γεννήτρια (generator) του ακτινολογικού μέσω καλωδίου έχοντας (πέραν των 
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την απουσία καλωδίων) άμεση λήψη της 
ακτινογραφικής εικόνας. Η λήψη της εικόνας αρχίζει αυτόματα, με την έκθεση του ασθενούς 
στις ακτίνες-Χ, δηλαδή με το πάτημα του χειριστηρίου του ακτινολογικού (image capture 
starting automatically when the detector senses the X-ray exposure). 
 

• Κατασκευασμένο ώστε να προστατεύεται από την πιθανότητα να πιτσιλίσει νερό επάνω 
στην επιφάνειά του. 
 

• Ενδείξεις της κατάστασής του με LED δύο και τριών χρωμάτων [Tri and bi-color LED status 
indicators]: προσφέρει βελτιωμένη απεικόνιση της ισχύος του ανιχνευτή, σφάλματος κατά τη 
λειτουργία του (error) και της κατάστασης σύνδεσης (connection status).  
 

• Διατήρηση εικόνας [Image retention]: αυτόματη αποθήκευση των πιο πρόσφατων 
εξετάσεων.  
 

• Ισχυρό κι εξειδικευμένο λογισμικό: συνοδεύεται από το λογισμικό Carestream Veterinary 
Image Suite, το οποίο προορίζεται για κτηνιατρικές εφαρμογές. 
 

 

 
 



 
Εγγύηση: Ένας χρόνος από την ημερομηνία εγκατάστασης. 
 

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για ένα, δύο ή τρία επιπλέον χρόνια.  
 
 
 
 

 
 
 

 


