
 

  

Zaskakująca łatwość 
Discovery RF180™  



 

 
 
  

Jeden system. 
Zaprojektowany do wszystkiego. 



 

 
 
  

Wybór właściwego systemu do fluoroskopii 
oznacza konieczność znalezienia takiego, który 
będzie odpowiadał wszystkim. Mówiąc wprost, 
wszyscy – pacjenci, technicy, lekarze i kadra 
zarządzająca – muszą zgodzić się co do korzyści, 
które płyną z używania konkretnego urządzenia. 
 
Poznaj Discovery RF180 – potężny system do 
obrazowania zdalnego, który robi wrażenie. Prosty i 
intuicyjny; ułatwia przeprowadzanie wielu procedur 
medycznych. Technicy doceniają w nim automatyczne 
ustawianie, pacjenci – szybkie tempo badań, a lekarze 
cenią go za wyraźne, ostre obrazy. 
 
Kadrze zarządzającej szpitalem spodoba się efektywność 
i wszechstronność systemie. To jedno z nielicznych 
urządzeń na rynku pozwalających na przeprowadzenie 
tak szerokiego wachlarza badań. 
 
Intuicyjny. Prosty w obsłudze. Wydajny. To jeden system 
– zaprojektowany do wszystkiego. 



 

 
 
 
  Intuicyjnie prosty.  

Uprości organizację Twojego dnia pracy. 
W dzisiejszych czasach większe rozmiary pacjentów 
wymagają prostego systemu fluoroskopii, który 
zapewni szybkie i zautomatyzowane przeprowadzanie 
procedur. Celem jest zmaksymalizowanie wydajności 
od etapu przygotowania do badania aż po jego 
zakończenie. 
 
Intuicyjny interfejs użytkownika na ekranie dotykowym i funkcja AutoRF 
upraszczają przygotowanie do badania. Dzięki nim odbywa się ono w 
mniejszej ilości kroków. Co więcej, potrzeba fizycznego przesuwania 
sprzętu jest praktycznie wyeliminowana. Duży, ruchomy stół do badań 
pozwala na przebadanie pacjentów o różnych typach i rozmiarach ciała; 
panele kontrolne znajdują się na stole, na lampie rentgenowskiej i na 
osobnym pilocie. Stół można przesuwać w różnych płaszczyznach, dzięki 
czemu unika się problemów wynikających ze specyficznego ułożenia 
pacjenta. 
 
Discovery RF180 ma jeszcze jedną zaletę – pełną dostępność do tyłu 
urządzenia. Lepszy dostęp dla lekarza. Łatwiejszy transfer pacjenta. 
Uproszczone badanie rentgenowskie. 



 

 
 
 
  Chodzi o pewność. 

 
• Najnowsza technologia detektorów płaskopanelowych pomaga zmniejszyć dawkę 

promieniowania przyjmowaną przez pacjentów 
• Unikalne protokoły pediatryczne dostosowują metodę obrazowania i dawkę promieniowania 

przyjmowaną przez dzieci 
• Wirtualna kolimacja wolna od promieniowania, wirtualne centrowanie, kamera pozycjonująca 
• Imponujący zakres obrazowania dzięki ruchomemu stołowi do badań 
• Zaawansowane aplikacje wspierające wiele różnych rodzajów badań – tomografia i automatyczne 

łączenie obrazów (Auto Image Paste). 
 

Pewność, że pierwszy obraz uzyskany podczas 
badania jest tym właściwym oznacza 
zaprojektowanie systemu rentgenowskiego z myślą o 
powtarzalności rezultatów. Discovery RF180 stawia 
sobie za zadanie wspieranie pewności 
diagnostycznej za pomocą nowych technologii, 
dostarczając wysokiej jakości obrazów w szybki 
sposób, umożliwiając dobranie najwłaściwszej formy 
opieki nad pacjentem. 
 
 



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
  

Jeśli chcesz, żeby Twój system fluoroskopii 
był trwały i wytrzymały, Discovery RF180 jest 
urządzeniem dla Ciebie. 
 

Jeszcze większa 
wydajność. 
Zaprojektowaliśmy ten system z myślą o 
intensywnym korzystaniu; Discovery RF180 może 
wykonywać tomografię, automatycznie łączyć ze 
sobą obrazy (funkcja Auto Image Paste), 
przeprowadzać cyfrową angiografię subtrakyjną i 
badania bariatryczne. Urządzenie to umożliwia 
również ustawienie różnych wartości SID, 
pozwalając na przeprowadzenie badań klatki 
piersiowej bez dodatkowego sprzętu. 
 
Jeśli rozmiary Twoich pacjentów są zróżnicowane 
– Discovery poradzi sobie i z tym wyzwaniem. 
Limit masy wynoszący 323 kg (713 lbs) pozwoli Ci 
na zbadanie nawet tych cięższych pacjentów. 
 
Aby poradzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami 
– i działać w dzień i w nocy – Discovery RF180 jest 
wyposażone w dostęp do jednego z największych 
na rynku systemów zdalnego wsparcia 
serwisowego. Wydajność. Szybszy zwrot z 
inwestycji. Discovery RF180*.  



 

 
 
 

 

O GE Healthcare 

GE Healthcare jest liderem na rynku przełomowych technologii i usług medycznych, 
mając na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości i zmniejszenie kosztów służby 
zdrowia na całym świecie. 

GE (NYSE: GE) pracuje nad tym, co naprawdę ma znaczenie – nowe technologie i 
niezwykli ludzie radzący sobie z trudnymi wyzwaniami. Od obrazowania medycznego, 
przez oprogramowanie i IT, monitorowanie stanu pacjenta, diagnostykę, aż po 
odkrywanie nowych lekarstw, technologie biomedyczne i rozwiązania poprawiające 
wydajność; GE Healthcare wspiera profesjonalistów w służbie zdrowia w dostarczaniu 
najlepszej opieki ich pacjentom. 

Produkt może być niedostępny we wszystkich krajach. Pełne specyfikacje techniczne 
dostępne na żądanie. Więcej informacji udzieli przedstawiciel sprzedaży GE Healthcare. 
Zapraszamy też do odwiedzania strony www.gehealthcare.com/promotional-locations. 

#thefutureofxray 

 

Dane zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie. 
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