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Endograph DC intraoral birimler için yeni bir çağ açıyor:
kolay kullanım ve yenilikçi tasarım ile karakterize edilen yeni bir çağ.
Yüksek frekans jeneratörün ana şok dalgalanmalarını dengeleyen zamanlayıcı
ile birleşmesiyle son teknoloji bir ürünü bir model olan Endograph DC,
kullanıcı dostu olma yönünde bir adım daha ileriye gidiyor. Güzel, kalkan
şeklindeki kontrol ünitesi, geniş alan ekranı, çalışma alanlarında etkin biçimde
düzenlenmiş parametreleri gösteren bir ekran. Bu, işletim sürecinin her
yerinde en iyi görülebilirliği garanti eder. Kullanıcının sistem ayarlarına
ödenmesi gereken dikkati sınırlamasına, operasyonun kendisine daha iyi
konsantre olmasına yardımcı olur.
Diş hekiminin iş akışını göz önünde bulundurarak
tasarlanan Endograph DC, kullanıcıların yardımına
da X-ışınına maruz kalmamaları için ulaşır.
Kablosuz bir komut butonunun bulunması, sabit
bir etkinleştirme anahtarının hareket
kısıtlamalarının unutulmasını sağlar, böylece
önemli bir avantaj özellikle sıralı tam ağız
çekimlerinde takdir edilen avantajlar sunar.
Endograph DC, sabit veya mobil konfigürasyonları
sayesinde herhangi bir klinik ortamda kurulabilir
ve filmler, PSP veya radyovizyografi cihazları için
önceden belirlenmiş ayarların standart
kullanılabilirliğini sağlar. Tüm farklı marka
üreticilerin ürünleri ile uyumludur.

Yüksek frekans jeneratör, Daha
kısa pozlama süresi ve daha
düşük doz

Kablosuz X-ışını şutlama
düğmesi, kullanıcıya hareket
kolaylığı sağlar
Grafik kullanıcı arabirimi,
sistem ayarlarını
kolaylaştırır
Çok dilli ana ekran, kolay ve
etkili kullanıcı adaptasyonu
sağlar
0.4 mm fokal spot, geniş
fokal spotlu AC jeneratörlere
göre daha net görüntüler
alınmasını sağlar
Kontrast/parlaklık düzenleme,
tamamen kişiselleştirilebilir
ekran düzeni
Kilovoltaj seçimi, 100’den fazla
olası teknik faktör kombinasyonu
sağlar
Manuel komut modu, olası
farklı kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılar
Standart doz görselleştirme,
denetleme, düzenleme ve
gözetimlerde uyum için
Anatomik programlar hazırlayın,
hasta boyutlarına özel ışıma
değerleri ayarlayabilirsiniz
Önceden tanımlı diş seçimi,
kullanıcının klinik uygulama
tecrübemize güvenebilmesi
için
Dijital sensör modu, En son
intraoral sensörler için bile belirli
ayarları bildirir
PSP plaka modu, dental
PSP tarayıcı kulanıcıları için

Film modu,
geleneksel film kullanıcıları
için uygun faktörleri gösterir
Uzun kon modu, ışıma
sürelerini ayarlayan mod
Otomatik uyku fonksiyonu, her
zaman minimum düzeyde güç
tüketimi
Harici zamanlayıcı kiti, birim
zamanlayıcı operatöre bağlı
değildir

Gerçek İtalyan tasarım ustalığının keyfini çıkarın
Kuşkusuz Endograph DC, kavisli ve düz yüzeyleri şık bir
şekilde birleştiren tasarımı ile dikkat çekmekte. Sonuç
olarak, rekabette farklı olan ve operatörü karakterize
etmek için algılanan bir üründür. %100 İtalya’da
tasarlanmış ve üretilmiş olan Endograph DC, en ince
ayrıntısında bile görülebilen optimal güvenilirlik ve kaliteyi
sağlar. Parçaların en iyi şekilde temizlenmesi için boru
kafa desteğine lastik takılarak optimize edilmiştir.
Tamamen alüminyumdan kol maksimum kararlılık için
dizayn edilmiştir.

Operatörün içinde veya dışında
kablolanacak bir röntgen düğmesi var mı? O
zaman kablosuzunu alın!
Endograph DC, pratik bir yerde şutlama butonu kablolama
gereksinimini gereksiz kılar. Kablosuz kumandasının bulunması,
kablolu düğmelere göre mükemmel kolaylıklar sağlar.
Kullanıcı tercihine göre, hasta alanının ayarlarını ve
pozlamasını birleştirmek için operatöre uzaktan zamanlayıcı
monte edilebilir.
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Yenilikçi kullanıcı ara yüzünün kullanışlılığını hissedin
Geleneksel intraoral birimlerden sıkıldınız mı? Sadece küçük bir
ekran ve birkaç led ile kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor musunuz?
Cihazın en seçkin parçalarından biri olan tam boyutlu LCD ekran
sayesinde Endograph DC tamamen öne çıkıyor.
Hastalarda görünürlüğü ve iletişimi en üst düzeye çıkarmak için
ilk kez hem simgeleri hem de diş açıklıklarını genişletmeyi içerir.
Ek olarak parlaklık ve kontrast seviyeleri, pozitif/negatif oran ve
ana dili olarak ayarlanabilir kullanıcı arayüzü.

Uygulamanıza en uygun versiyonu kolayca bulun
Endograph DC herhangi bir uygulamaya uygundur. Hemen her oda tipine adapte edilebilen 3
farklı boyutta uzatma kolu ile kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak Endograph DC acil durumlara
müdahalede kullanılmak üzere arabaya monte edilebilir.
Aksesuar: 30 cm kolimatör konu uzantısı, 35x45mm - 25x35mm - 20x30mm kolimatör, harici
kablolama kiti
Teknik veriler
Güç kaynağı

Boyutlar
220-240V ±10%- 50/60 Hz;
110-120V ±10%- 50/60 Hz
DCYüksek frekans,60-65-70kV,6 mA

X-ray tüpü
Odak aralığı :

0.4 mm(IEC336)

Toplam ulaşım (B)
Uzatma koluA = 30cm(11-13/16”)786mm(30-61/64”)
Uzatma kolu A = 60cm (23-5/8”) 1086mm (42-49/64”)
Uzatma kolu A = 80cm (31-1/2”) 1286mm (50-41/64”)
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Önerilen yükseklik (D) = 1450mm (57”)
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Anatomikprogramlar : 882 ön ayarlı zaman

2262

Çekim süresi : 0.01s ile2s arası36 adım

Toplam iç alan (C)
Uzatma kolu A = 30cm(11-13/16”)1430mm(56-5/16”)
Uzatma kolu A = 60cm (23-5/8”) 1730mm (68-1/8”)
Uzatma kolu A = 80cm(31-1/2”)1930mm(76”)

Sızıntı radyasyonu : < 0.25 mGy/h @ 1m

Boyutlar = mm / (Inch)

X-ışını sistem yeterlilikleri
Villa Sistemi Medicali dünya
çapındaki en önemli radyoloji
sistemleri üreticilerinden
biridir. X-ışını birimleri üretimi
ve know-how’u alanındaki 50
yılı aşkın deneyimi ile modern
radyografik muayene odası
oluşturabileceğiniz tüm
teknolojileri kapsar.

Ekipman çeşitliliği










Ürün yelpazemizde:
Dijital X-Işını sistemleri
Uzaktan kumandalı
tablolar
Klasik devirme tablolar
Genel radyasyon odaları
Mobil üniteler
Cerrahi C kolları
Mamografi
Dental üniteler: Ağız içi
görüntüleme, panoramik
ve 3D.

Villa Sistemi Medicali Spa
20090 Buccinasco (Mi) Italy
Via delle Azalee, 3
Tel. +39 02 48859.1
Fax +39 02 4881.844
www.villasm.com
vsminfo@villasm.com

Önceliğimiz: Teknik Servis

Lojistik hizmetleri: küresel
alanda

Yüksek vasıflı servis
mühendisleri, dünya
çapında geniş bir ağda
kurulu tüm Villa Sistemi
Medicali sistemlerine güvenilir
hizmet verir. İdame programları
ve hizmet sözleşmeleri, kalifiye
personel tarafından tanımlanır
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına
adapte edilir.

Villa Sistemi Medicali günlük
olarak tüm müşterilerimize
düzenli olarak komple
sistemleri, yedek parçaları,
aksesuarları, ve dolgu
malzemelerinin gönderimini
sağlar. En verimli kargo
firmaları ile iletimini
gerçekleştirir. Sevk yöntemleri
kara, hava, deniz taşımacılık
tiplerinin tümünde gerçekleşir.

Ürünlerimize ait özellikler sürekli teknik ilerlemeler ışığında geliştirilmektedir. Üretici firma gerçek özellikleri bu nedenle önceden haber vermeksizin de ğiştirme hakkını saklı tutar. Bazı özellikler ve aksesuarlar, sunulduğu pazarın istekleri
doğrultusunda değişebilmektedir. Mevcut belgede yayınlanan tüm resimler ve röntgen görüntüleri demo amaçlı görüntülerdir. Tüm hakları saklıdır. İtalya’da basılmıştı r - 03/16

Villa Sistemi Medicali
Hizmetlerimizde uzun soluklu deneyimleriniz

Villa Radiology Systems
91 Willenbrock Rd. B-1
Oxford, CT 06478 - USA
Tel. +1 203 262 8836
www.villaus.com
ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012
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