
ZALETY
Detektor DRX 2530C oferuje:
• szybkie i łatwe pozycjonowanie 
w inkubatorach dla noworodków

• wykorzystująca jodek cezu (Csl) 
konstrukcja do zastosowań 
u dzieci, w których bardzo istotna 
jest dokładność aplikowanej dawki

• elastyczność w pozycjonowaniu 
i łatwa obsługa, dzięki którym 
idealnie nadaje się do 
obrazowania ortopedycznego na 
stołach

• współpraca z całą rodziną 
produktów DRX

• sprawdzona technologia (na całym 
świecie użytkowanych jest już 
ponad 6000 tego typu detektorów)

D e t e k t o r  D R X  2 5 3 0 C3 0 C
X FAC TOR

Wysoka wydajność. Mały format.

System DRX-1 firmy CARESTREAM, oferując pierwszy na 
świecie bezprzewodowy detektor o rozmiarach kasety, pozwolił 
w pełni docenić możliwości platformy X-Factor. Dzięki tej 
zaawansowanej platformie detektor DRX może bezproblemowo 
współpracować z całą rodziną produktów DRX.

Niedługo po niej wprowadziliśmy na rynek detektor DRX drugiej 
generacji – lżejszy, szybszy detektor o bardziej 
zaawansowanych funkcjach.

Teraz nowa gwiazda z rodziny produktów DRX jest w zasięgu 
ręki. Mniejszy, zoptymalizowany do obrazowania 
pediatrycznego i ortopedycznego, detektor DRX 2530C 
zachowuje wszystkie zalety obecnego wysokowydajnego 
detektora.
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Detektor DRX 2530C firmy CARESTREAM

Dodatkowe zalety detektora
• Praca bezprzewodowa eliminuje niedogodności i ryzyko powodowane przez przewody oraz 

zmniejsza zagrożenie zakażeniem
• Szybkie działanie i natychmiastowy dostęp do obrazów
• Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewnia szybkie i bezpieczne pozycjonowanie 
• Produkt kompatybilny z ładowarką detektora DRX-1, co eliminuje potrzebę dodatkowego sprzętu
• Pasuje do uchwytu dla małych detektorów DRX-Revolution

Ochrona przed nieoczekiwanym
Detektor DRX 2530C będzie mógł zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Planu 
ochrony przed wypadkami DRX (DRX Accident Protection Plan). Ten opracowany 
w wyjątkowy sposób plan może stanowić uzupełnienie standardowej Umowy gwarancji lub 
serwisu Carestream DRX. Gdyby doszło do uszkodzenia detektora DRX 2530C w wyniku 
wypadku podczas normalnego użytkowania klinicznego, wspomniany plan umożliwi wymianę 
urządzenia za ułamek jego ceny całkowitej. Dla użytkownika oznacza to dodatkową pewność, 
spokój ducha, wygodę i szybką wymianę prowadzącą do maksymalnego wydłużenia czasu 
sprawności urządzenia; a aby to uzyskać, wystarczy wykonać tylko jeden telefon.

Witamy w rodzinie 
Wszystkie rozwiązania z dziedziny obrazowania, jakie oferuje rodzina DRX, opierają się na 
znakomitej bezprzewodowej platformie detektora X-Factor. Dzięki niej możliwa jest wymiana 
detektora między jednym systemem DRX a innym – jak również praca ze sprzętem, którym 
użytkownik już dysponuje.
• The DRX-1 System pozwala z łatwością przekształcić istniejący gabinet do radiografii 

analogowej w studio do radiografii cyfrowej.
• The DRX-Evolution to kompleksowy pakiet do obróbki cyfrowej, który można skonfigurować 

odpowiednio do przepływu pracy, budżetu i przestrzeni, jakimi dysponuje użytkownik.
• The DRX-Ascend, mocowana do podłogi „ciemnia” do radiografii cyfrowej, oferuje 

zaawansowane funkcje po bardzo atrakcyjnej cenie.
• The DRX-Revolution to nasz bardzo zwrotny, kompaktowy, mobilny system wyposażony 

w szereg innowacyjnych funkcji, umożliwiający bezprzewodowe obrazowanie metodą 
radiografii cyfrowej w dowolnej chwili. 

• The DRX-Mobile Retrofit Kit umożliwia użytkownikowi uaktualnienie sprzętu o funkcje 
radiografii cyfrowej przy dalszym korzystaniu z inwestycji poczynionych w obecnie użytkowane 
mobilne systemy firm GE, Siemens i Shimadzu.

• The DRX-Transportable/Universal Mobile umożliwia łatwą modernizację systemów 
mobilnych wielu innych producentów.

• Dzięki The DRX-Transportable/Field Portable wiarygodne wyniki oferowane przez 
radiografię cyfrową można uzyskać również w warunkach „polowych”. To kompletne 
rozwiązanie zawarte w obudowie o dużej wytrzymałości.

Dane techniczne detektora 
DRX 2530C:
Standard sieci bezprzewodowej 802.11n
Wielkość obrazu: 25 x 30 cm
Odstęp pikseli: 0,139 mm
Wymiary zewnętrzne: 
28,4 x 41,5 x 1,6 cm (11,2 x 16,3 x 0,63 cala)
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