
System Vita Flex CR

PRZEKSZTAŁĆ SWÓJ GABINET 
Z TRADYCYJNEGO 
W CYFROWY.
Przeznacz więcej miejsca w swoim 
gabinecie na leczenie.



ŚWIETNA 
WYDAJNOŚĆ 
DLA MNIEJSZYCH 
PLACÓWEK.
Jeśli pracujesz w jednym z wielu małych 
gabinetów lub poradni, znasz ogromną 
wartość, jaką może zapewnić 
obrazowanie cyfrowe na miejscu. 

Jednakże wysoki koszt przejścia na 
obrazowanie cyfrowe może Cię 
wstrzymywać — nie wspominając 
o ograniczonej przestrzeni, jaką 
dysponujesz w celu instalacji takiego 
systemu.

Poznaj system Vita Flex CR — 
przeznaczony specjalnie dla placówek 
takich jak Twoja. Dostarcza wysokiej 
jakości obrazów cyfrowych, aby 
przyspieszyć pracę i poprawić jakość 
opieki nad pacjentem. Kompaktowa 
konstrukcja sprawia, że idealnie pasuje 
do mniejszych przestrzeni. A jego 
przystępna cena sprawia, że można 
pozwolić sobie na niego właściwie przy 
każdym budżecie.



PRZYSTĘPNA CENA ZAKUPU
•  Przejdź na obrazowanie cyfrowe bez nadwyrężania 
 finansów

USPRAWNIONE OPERACJE
•  Pożegnaj się z ciągłymi zakupami materiałów 
 eksploatacyjnych 
•  Zapomnij o konieczności pracy ze żrącymi chemikaliami 
•  Koniec klisz do wywołania

MAŁY I LEKKI
•  Oszczędź cenną przestrzeń dzięki kompaktowej 
 budowie systemu Vita Flex 
•  Ustaw pionowo lub poziomo, aby dopasować go do 
 najciaśniejszych przestrzeni
•  Łatwo transportuj, aby wykonywać mobilne badania 
 obrazowe

WYSOKIEJ JAKOŚCI OBRAZY
•  Przejdź na doskonałe obrazy cyfrowe
•  Rozkoszuj się prostym w użyciu oprogramowaniem do 
 akwizycji Image Suite
•  Wykorzystuj potężne narzędzia analityczne dołączone 
 do oprogramowania, aby poprawić diagnostykę

SZYBKA PRACA
•  Oglądaj wysokiej jakości obrazy już po kilku minutach 
•  Wybierz tempo pracy (30 lub 45 płyt/godz.)

POZNAJ UNIWERSALNOŚĆ
•  Wybierz spośród wielu rozmiarów kaset 
•  Pewnie obsługuj wiele rodzajów badań

DWIE METODY OSZCZĘDZANIA PRZESTRZENI — FlexFit
Zalety systemu Vita Flex w przypadku niewielkich 
gabinetów nie kończą się na jego kompaktowej budowie. 
Możesz znaleźć najlepsze dla siebie dopasowanie. 
System Vita Flex można montować na stołach, biurkach, 
na podłodze lub z tyłu samochodu. Można ustawić go 
w tradycyjnej konfiguracji poziomej lub pionowo, jeśli tak 
będzie Ci łatwiej. I to jest właśnie elastyczność.

Po co płacić za funkcje, których nie potrzebujesz i z których nie będziesz korzystać? Wiele dużych, 
złożonych systemów obrazowania cyfrowego ma funkcje zbędne w Twojej placówce. 
System Vita Flex CR dostarcza dokładnie takich funkcji, jakich potrzebujesz i nie tylko.
Pomyśl o tych zaletach:

SKONSTRUOWANY Z MYŚLĄ O TWOICH 
POTRZEBACH.
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Firma Carestream jest gotowa, aby pomóc Ci zaplanować 
najskuteczniejszą drogę do przyszłości związanej z najskuteczniejszą drogę do przyszłości związanej z
obobrarazozowawaniniemem RRTG. Zaplanujmy wspólnie przeniesienie twoich
urządzeń — zyskasz pewnonośćść, żeże aaktktualna inwestycja w sprzęt 
będzie dobrze zwracać się w przyszłości.

NIEWAŻNE DOKĄD ZMIERZASZ… 

SPRAWIMY ŻE DOTRZEESZZSPRAWIMY, ŻE DOTRZEESSZZ 
NA MIEJSCE.

IDEALNE NA DZIŚ.
GOTOWE NA JUTRO.

I N T E L I G E N T N E  R O Z W IĄ Z A N I A  R T G

Innowacyjne opcje w zakresie instalacji i serwisu
OSZCZĘDŹ CZAS. OSZCZĘDŹ PIENIĄDZE.

System Vita Flex wprowadza progresywne podejście do instalacji i serwisu. 
Oczywiście obie te czynności można powierzyć jednemu z naszych ekspertów 
z działu pomocy technicznej. Ale jeśli choć trochę lubisz majsterkować, poradzisz 
sobie sam — a dzięki temu oszczędzisz i czas, i pieniądze.
Nie są potrzebne żadne narzędzia ani doświadczenie w 
sprawach technicznych!
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IDEALNY DO ZASTOSOWAŃ PRZENOŚNYCH
Potrzebujesz zabrać system Vita Flex w drogę? 
Jego niewielki rozmiar i waga sprawiają, że 
można go łatwo tranportować, a ponadto świetnie 
sprawdza się on poza gabinetem.

OPCJA SAMODZIELNEJ INSTALACJI
•  Skonfiguruj i rozpocznij skanowanie natychmiast 
 dzięki prostej instalacji samodzielnej
•  Przejdź od rozpakowania do pierwszego zdjęcia 
 w krócej niż 90 minut. 
•  Lub wybierz pełną usługę instalacyjną 
 wykonywaną przez wykwalifikowanego technika

OPCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEJ
•  Szybka samodzielna naprawa maksymalizuje 
 czas pracy i umożliwia 
 oszczędność
•  Przeprowadź montaż 
 samodzielnie z wykorzystaniem prostych, 
 wymiennych modułów
•  Lub zadzwoń, aby skorzystać z pełnej usługi 
 wykonywanej przez certyfikowanego technika
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