
Premium Yüksek Frekans 
Veteriner Röntgen Sistemi

4kW Yüksek Frekans Jeneratör

10 inç Her Yöne Dönebilen 
Dokunmatik Akıllı Kontrol 

Kumandası

Yüksek Geçirgen Geniş Yüzer Masa

Eller Serbest Şutlama

Anatomiler Akıllı Parametre Ayarı

Kedi, Köpek ve Egzotik 
Hayvan Seçimi

Yüksek kV ve mA değerleri

Evrensel Kaset Çekmecesi

LED Aydınlatmalı Kolimatör

Türkçe Arayüz
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Klinik ve hastanelerin Veteriner Radyoloji ihtiyaçlarını en 
üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Veteriner röntgen çekimlerine özgü tasarımı güvenilir, hızlı 
ve kolay kullanım sunarken üst seviye orijinal bileşenleriyle 
röntgen çekimlerinde benzersiz görüntüleme kalitesi 
sunar.

Özgün kompakt tümleşik yapısı kablo karmaşası yaşatmaz, 
çok dar alanlarda bile farklı projeksiyon çekimlerinin 
rahatlıkla yapılmasını sağlar. 

Akıllı renkli dokunmatik kumanda paneli, yeni nesil Yüksek 
Frekans Jeneratörü ve özgün X-Ray tüpü ile benzersiz 
çekim deneyimi. 

Tüm Dijital Dedektör ve CR sistemlerine mükemmel uyum 
sağlar. Dijitalleştirilmiş haliyle çekim yükünüzü ekstra 
hafifletir, iş akışınızı ise ultra hızlandırır.
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Korumalı Otomatik Çekim Yuvası

Otomatik ortalama özelliğine sahip, korumalı evrensel çekim 
yuvası, tüm DR, CR ve kasetlerle uyumludur. Koruma özelliğiyle 
DR, CR ve kasetlerin ıslanmasını, tozlanmasını engelleyerek 
uzun yıllar güvenle kullanım sağlar.

Tüm Hayvan Çekim Pozisyonlarına Uyumlu Tasarım 
 
Yüksek geçirgen yüzer masa pozisyon kabiliyetini maksimuma 
çıkarır. Herhangi ek işlem gerektirmez ve zamanınızın size 
kalmasını sağlayarak veriminizi arttırır. Üst kalite kolimatörü, 
ikincil radyasyon saçılmalarını önleyerek, görüntü kalitesini 
arttırır ve radyasyon koruması sağlar.

Sistem istenildiğinde tüm 
kablolu veya kablosuz olarak 
Dijital Dektörlere ve CR 
cihazlarına mükemmel uyum 
sağlar. İhtiyaçlarınıza özel 
Dijital Görüntüleme 
Çözümlerimiz için Ürün 
Uzmanlarımız ile görüşebilir 
kendinize en uygun çözümü
beraber bulabilirsiniz.

Akıllı menü sistemi sayesinde kullanımı çok 
kolaydır. Hayvan figürleri üzerinden önce hayvan, 
sonra bölge, sonra da anatomik organ seçilir. Son 
aşamada hasta ağırlığı veya kesit bilgisi girildiğinde 
sistem en eygun çekim parametrelerini otomatik 
olarak ayarlar. İstenildiğinde manuel çekim de 
yapılabilir ve değerler sisteme yenide yüklenebilir.

Benzersiz Eller Serbest Röntgen Çekim Özelliği

Hızlı, güvenilir ve yüksek kaliteli çekimler için; iki 
kademe korumalı ayakla şutlama sağlayan Eller 
Serbest Röntgen Çekim Sistemi çekim sırasında 
ellerin serbest kalmasını sağlarak kullanıcının 
çekime ve hastaya odaklanmasını sağlar. Çift 
kademeli güvenlik sistemi yanlışlıkla şutlamayı 
engeller. Ergonomik taşıma kolu sayesinde kullanıcı 
ve hastanın pozisyonuna göre en uygun yere 
kolaylıkla yerleştirilebilir.

Mükemmel Dijital Görüntüleme Uyumu

Akıllı Renkli Dokunmatik Kumanda Panel ile Kolay Kullanım


