


Đồng bộ hóa với bảng
Đồng bộ hóa với Bucky Stand
Hỗ trợ ống với vùng phủ sóng dọc dài hơn
Màn hình LCD 7"

Cho người điều hành...
Tiện hơn & dễ hơn
Hệ thống X quang kỹ thuật số cao cấp đã được 
phát triển cho người dùng và các chức năng này 
cung cấp sự thuận tiện và dễ dàng cho người 
điều hành.

Loại treo trần 



Thuận tiện cho chùm tia chụp toàn
bộ cột sống và  cẳng chân
Chẩn đoán chỉnh hình sẽ được hỗ trợ từ phần mềm sáng tạo này trong 
các lĩnh vực như đánh giá vẹo cột sống. Ứng dụng tiềm năng như là: 
đo chính xác góc cột sống và khoảng cách giữa các mục giải phẫu. 
Chức năng tự động khâu mới sẽ tự động hợp nhất hai hoặc ba hình ảnh 
sau khi chụp toàn bộ cột sống và toàn bộ khu vực chân.

Đồng bộ hóa với Bảng

Hoạt động 
dễ dàng

Giá đỡ và bàn có thể dễ dàng đồng bộ.  Các 
hệ thống cho phép người vận hành đặt bất 
kỳ vị trí nào một cách dễ dàng, đảm bảo mức 
hiệu suất cao. Bộ phận phát hiện được đồng 
bộ hóa với giá đỡ ống X-Quang trên trần. 
Chức năng này cho phép định vị nhanh cho 
các các kiểm tra phức tạp.



Đồng bộ hóa với Bucky Stand

Công nghệ phát hiện tia phát tự động

Tấm nhận ảnh  dang phẳng mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội, với hình ảnh độ phân giải cao, 
kích thước 17"x17". Hình ảnh có kích thước điều chỉnh được, phù hợp cho trình chiếu và chẩn đoán 
hình ảnh mà vẫn đảm bảo hình ảnh độ phân giải cao, không bị méo, vỡ hình.

Tấm nhận ảnh dạng phẳng 17"x17" 

Tay cầm rời

14"x17" FPD không dây xách tay

Không có tín 
hiệu kích hoạt

Máy trạm

Máy phát X-quang 
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