
CYFROWY. KOMPAKTOWY. 
W PRZYSTĘPNEJ CENIE.

Systemy DIRECTVIEW Vita XE CR firmy Carestream to rozwiązania 

kompaktowe, które zapewniają wysokie jakości obrazy — przy 

atrakcyjnej cenie. Dzięki prędkości 69 płyt na godzinę systemy 

Vita XE CR zwiększają efektywność i wydajność, jednocześnie 

zapewniając wysoką jakość opieki nad pacjentami. 

Systemy Vita XE CR

MAŁY
CUD.



WŁAŚCIWY ROZMIAR. 
WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE.
Po co płacić za funkcje, których nie potrzebujesz 
i z których nie będziesz korzystać? Wiele dużych, 
złożonych systemów obrazowania cyfrowego ma 
funkcje, które mogą być nieprzydatne do potrzeb 
związanych w obrazowaniem w Twojej placówce. 
Przez to cena takich urządzeń jest wyśrubowana. 
Systemy Vita XE CR zapewniają:
•  Wysokiej jakości obrazowanie w przystępnej cenie
•  Możliwość zaoferowania własnego cyfrowego RTG
•  Krótszy czas realizacji — aby przyspieszyć 
  diagnozowanie i poprawić opiekę

WYSOKIEJ 
KLASY SPRZĘT 
DLA MNIEJSZYCH 
PLACÓWEK.

Systemy Vita XE CR są 
przeznaczone szczególnie dla 
szpitali, klinik i gabinetów o małej 
lub średniej wielkości, które 
muszą pilnować każdej wydanej 
złotówki — ale nie godzą się na 
kompromis w przypadku jakości 
obrazów diagnostycznych.
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Systemy CARESTREAM Vita XE CR
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DRUKOWANIE/
ARCHIWIZACJA

HARMONOGRAM AKWIZYCJA PRZEGLĄDANIE/
EDYCJA

DIAGNOZA/
RAPORT

Skonfiguruj i rozpocznij skanowanie w ciągu kilku 
godzin  
Szybka i łatwa konfiguracja systemu, pozwalająca 
korzystać z urządzenia tego samego dnia, a do tego 
minimalne potrzeby szkoleniowe z uwagi na intuicyjny 
interfejs.

Zwiększ przepustowość i wydajność
Jakość obrazu wstępnie skonfigurowanego ułatwia 
wybór domyślnych ustawień dla obrazu, ponadto 
dostępna jest funkcja inteligentnego usuwania, 
przyspieszająca tę czynność.

Uprość procedury i ogranicz koszty
Pożegnaj się z kliszami i magazynkiem 
z chemikaliami.

Uzyskuj obrazy wysokiej jakości 
Proste w użyciu oprogramowanie do akwizycji 
z technologią ulepszonej wizualizacji — funkcja 
automatycznej obróbki obrazu (EVP+)

Przeprowadzaj specjalistyczne badania 
Obrazowanie części ciała o dużej długości i szczęki, 
zastosowania w wojsku, funkcje przenośne, 
chiropraktyka oraz badania ortopedyczne 
wykonywane z użyciem specjalnie opracowanych 
sprzętu i narzędzi pomiarowych

ŁATWA KONFIGURACJA. WYSOKIEJ JAKOŚCI WYNIKI.



Dane techniczne systemu 

WYMIARY
34 cm x 75 cm x 55 cm/29,5 in x 21,7 in x 13,4 in

WAGA
36 kg/79 lbs

ROZDZIELCZOŚCI SKANOWANIA
12 pikseli/mm
6 pikseli/mm

FUNKCJE
Rozszerzony interfejs użytkownika w celu akwizycji
Wprowadzanie zlecenia z sieci Web
Zgodność z DICOM i HL7
Drukowanie DICOM
Drukowanie wieloformatowe
Przeglądarka DICOM

DOSTĘPNE OPCJE
Archiwizacja mini-PACS
Raportowanie kliniczne
Licencja Web Viewer
Obrazowanie pełnej długości
SCP DICOM Store
Zestaw zaawansowanych narzędzi pomiarowych
Oprogramowanie OmniLink
Tablet Viewer
Panoramiczny pakiet stomatologiczny

WYSOKOWYDAJNE 
OBRAZOWANIE 
DIAGNOSTYCZNE.
Ekrany i kasety CARESTREAM CR
Nasza, idealna do stosowania z systemami Vita XE 
CR, linia kaset i ekranów fosforowych CR zapewnia 
szeroki wybór i wysoką wydajność, aby sprostać 
wymaganiom różnych badań CR i zastosowań 
klinicznych, w tym obrazowania pełnej długości, 
ortopedii, pediatrii itd.

• 8 x 10 in. • 14 x 17 in.
• 10 x 12 in. • 14 x 33 in.
• 11 x 14 in. • 24 x 30 cm
• 14 x 14 in. • 15 × 30 cm

Wspólnota usług i wsparcia.
Czerp korzyści ze wszystkich zalet 
naszej sieci pozyskanych klientów. 
Stale pracujemy, aby dostarczyć 
doskonałej wydajności obrazowania, 
oferować Ci innowacje w miarę zmieniających się potrzeb i 
pomóc Ci czerpać jak najwięcej z Twojego budżetu i 
zasobów. Sieć pozyskanych klientów firmy Carestream 
otacza klienta dynamicznym zespołem wyjątkowych 
ekspertów. Jeden punkt kontaktowy oznacza łatwy, 
dopasowany do potrzeb dostęp do właściwych ludzi w 
każdej sytuacji. Zarówno Ty, jak i Twoi pacjenci będziecie 
czerpać korzyści z zalet i najlepszych praktyk, jakich może 
dostarczyć wyłącznie firma Carestream, dzięki tysiącom 
zaangażowanych klientów na całym świecie i naszemu 
100-letniemu doświadczeniu w innowacjach w dziedzinie 
obrazowania medycznego.

carestream.com/vita
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