Kustannustehokas • Helppokäyttöinen • Kompakti

Roesys X Twin
Nyt saatavilla myös Suomessa!
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Helppokäyttöinen ja
nopea vaihtoehto!

Uutta Suomessa!
X Twin on joustava, monitoiminen, suoradigitaalinen
röntgenkuvauslaite.
Laite on nopea käyttää ja kuva on heti katsottavissa.
Laitteessa on valmiit asetukset eri kuvaustilanteille ja
-kohteille. Laitteen nopea ja helppo käyttö tehostavat
kuvantamisprosessia ja antavat aikaa sekä potilaalle
että henkilökunnalle. Laitteen suunnittelussa on
otettu huomioon nykypäivän kuvantamisen vaatimukset. Suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota
laitteen käytettävyyteen.
X Twin on erinomainen vaihtoehto natiivikuvauksiin –
helppokäyttöinen ja nopea ratkaisu sekä käyttäjälle
että potilaalle!
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X Twin – käyttäjäystävällinen
vaihtoehto
• Helppo asentaa
ei kattokiinnityksiä ja mahtuu pieneenkin tilaan –
laite on nopea ja kustannustehokas asentaa
• Nopea
”Magic Button”
• Ergonominen
laitteen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota käytettävyyteen
• Helppokäyttöinen
laitteessa kompakti käyttöliittymä ja selkeä kosketusnäyttö
• Automaattinen
automaattinen keskitys kaikissa kuvaustilanteissa
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Kompakti ja joustava joka
suuntaan
X Twin on suunniteltu siten, että yhtä detektoria
käyttäen pystytään kuvaamaan kaikki tyypillisimmät
kuvauskohteet.
Laite asemoi kuvaputken ja detektorin automaattisesti kuvattavaan kohteeseen nähden – vain yhdellä
napinpainalluksella (Magic Button).
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Myös pidemmät kohteet kuten jalat ja selkäranka
voidaan kuvata nopeasti valmiiden kuvausprotokollien avulla potilaan seistessä, istuessa tai maatessa. Laitteessa on valmiit asetukset myös lapsipotilaiden kuvantamiseen.
X Twin’iin on saatavana myös langaton detektori.

Käyttömukavuutta potilaille ja Magic Button – käytön
käyttäjille!
helppoutta
X Twin yhdessä liikuteltavan X Mobil potilaspöydän
kanssa täyttää nykyaikaisen natiivikuvantamisen
vaatimukset.

X Twin laitteen käyttöliittymä ja käteen istuva käyttökonsoli tekevät kuvauksesta helppoa ja yksinkertaista.
Selkeä kosketusnäyttö mahdollistaa nopean asetuksien valitsemisen esi-ohjelmoiduista asetuksista.

Laitteisto mahdollistaa potilaan kuvaamisen joka
puolelta. Täydellisesti säteilyn läpäisevä kuvauspöytä
on avonainen – tämän vuoksi kuvia voidaan ottaa joka
suunnasta, eikä potilasta tarvitse erikseen liikutella
eri kuvakulmista otettavia kuvia varten.
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DXRS ohjelmisto – laadukasta
kuvaa, tehokkaasti
Työasemalla olevan DXRS ohjelmiston avulla voidaan
valita elinryhmäkohtaisesti kuvausalueet ja niille
valmiiksi esiohjelmoidut asetukset ja kuvausprotokollat. Näin saadaan korkealaatuista digitaalista
kuvaa DICOM-formaatissa edelleen jaettavaksi tai
tulostettavaksi – nopeasti ja tehokkaasti.
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Smart Light – Tyylikästä
designia
Smart Light designpaketin avulla X Twin voidaan
räätälöidä yksilöllisen visuaalisen ilmeesi mukaiseksi.
Tyylikäs design ei pelkästään tehosta työtäsi – vaan
voitte myös luoda sen avulla rentoa ja kotoisaa
tunnelmaa röntgentiloihinne.
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Se todella Hyvä Laite
Terveysteknologian myyjän työ ei ole helppoa. Jos ja kun on rehellinen,
ei voi sanoa, että muiden laitteet eivät olisi hyviä. Alan viranomais- ja
laatuvaatimukset ovat niin tiukkoja, että vain hyvät saavat myyntiluvan.
Ei laitteen ostajallakaan ole helppoa. Myynnissä olevat röntgenlaitteet ovat nykyään lähes kaikki suoradigitaalisia ja niillä
saa tasokkaita kuvia. Mutta hyvissäkin on eroja.
Ne konkretisoituvat joustavuudessa ja helppoudessa,
joka näkyy monessa vaiheessa. Se todella Hyvä Laite
on helppo asentaa, henkilökunnan on sitä helppo
käyttää ja potilaan kuvauskokemus on aikaisempaa
miellyttävämpi. Ja koska tulevaisuus on langaton,
se todella Hyvä Laite toimii myös langattomilla
detektoreilla.
En käy tässä luettelemaan niitä ominaisuuksia ja yksityiskohtia, jotka tekevät X Twin’istä sen todella Hyvän Laitteen.
Ne löytyvät tämän esitteen muilta sivuilta.
Kannattaa tutustua!
Matti Olsen
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Laitteen esittelyvideo löytyy oheisen qr-koodin
		takaa osoitteesta:
		ht tp://innomentarium.fi/site/xtwin/

