
Rugalmas, megfi zethető, direkt digitá-
lis – már Magyarországon is elérhető 
a Carestream új, teljes körű röntgen-

diagnosztikai megoldást nyújtó DRX 
Ascend rendszere, amelyet elsősorban 

a szakrendelőknek ajánlanak.

K iváló minőség, nagy teljesítmény 
és kivételesen jó ár-érték arány 
jellemzi a Carestream új rönt-

genrendszerét, a DRX Ascend termékcsa-
ládot. Tavaly ősszel számoltunk be arról, 
hogy az amerikai Carestream Health fel-
vásárolta a szintén amerikai Quantum 
röntgengyártó céget. A cég integrációját 
követően a DRX Ascend az első olyan ter-
mékcsalád, amely a Quantum fejlesztői 
és gyártói hagyományára és jól ismert 
Q-Rad termékcsaládjára épül.

Évtizedes múlt

Az elmúlt években a Quantum több mint 
4000 hasonló röntgenberendezést érté-

kesített, főként az Egyesült Államokban. 
A kórházak, magán képalkotó diagnosz-
tikai központok és ortopédiai szakrende-
lések azért vásárolták szívesen a Q-Rad 
rendszert, mert padlóra szerelt kialakítás 
kevés helyet igényelt és költségei is ked-
vezőbbek.

A technológiát kifejezetten nagy ter-
helésre fejlesztették ki, mind a generátor, 
mind a mechanika tekintetében. A tech-
nológia jelentős előnye, hogy számos 
olyan, a kezelőszemélyzet szempontjá-
ból fontos fi nomságot, trükköt tartal-
maz, amelyek lehetővé teszik a gyors és 

könnyű munkát. Például az extraszéles 
„Quiet-Lift” felvételi asztal motorosan 
emelhető, a páciens mozgatása ezzel 
sokkal könnyebbé válik. A fali állvány 
könnyen mozgatható, a röntgencsövet 
akár a padlóig is le lehet ereszteni, így 
álló lábfej felvételeket is egyszerűen le-
het készíteni.

A röntgenrendszer padlóra szerelt áll-
ványa könnyű pozicionálást tesz lehető-
vé, a legkomplexebb vizsgálatokat is el 
lehet végezni vele. A DRX Ascend rend-
szerbe integrált DRX-1 detektor amellett, 
hogy kiváló képi megjelenítést nyújt, 
bármilyen irányú és pozíciójú felvétel 
készítését is lehetővé teszi. A röntgencső 
szabadon mozgatható, minden szük-
séges irányba és szögbe forgatható. Az 
extraszéles „Quiet-Lift” asztalon akár 300 
kilós betegeket is meg lehet vizsgálni, a 
speciális elektromágneses fékrendszer 
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A röntgent bízza ránk! 
ZÖLDI PÉTER 

A Carestream DRX Ascend rendszere 

2500 DRX detektor világszerte

Augusztus 23-án szállította le a Carestream 2500. vezeték nélküli DRX detekto-
rát – jelentette be a rochesteri székhelyű cég. A Carestream DRX termékcsalád 
a DRX-1 detektorral, az iparág első, vezeték nélküli direkt digitális detektorával 
indult három évvel ezelőtt, a termékskála ma már hat tagból áll, teljes körűen le-
fedve a telepített és mobil röntgendiagnosztikai környezetet. A cég a közelmúlt-
ban vezette be a még magasabb érzékenységű, cézium-jodid felülettel ellátott 
DRX-1C modellt, és a technológia már elérhető hordozható változatban is.
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és az összeütközést elkerülő elektronika 
sokkal pontosabbá és biztonságosabbá 
teszi a vizsgálatokat.

A rendszerhez speciális vertikális fali 
állvány kapcsolható, amelynek kazetta-
magassága a padlótól egészen 190 cen-
timéterig állítható, tehát bármilyen álló 
vizsgálat elvégzéséhez alkalmazható. A 
magasságot az ergonomikusan kialakí-
tott kézi szabályzóval lehet beállítani.

Carestream technológia

A hosszú évek óta megbízhatóan működő 
röntgentechnológiát a Carestream DRX-1 
detektorrendszere és a hozzá kapcsoló-
dó informatikai háttér egészíti ki. A DRX 
Ascend rendszer legnagyobb előnye, hogy 
az összes funkció a röntgencsőnél is beál-
lítható. Ma már ugyanis egyre szélesebb 
körben elvárás, hogy a röntgencsövön 
található érintőképernyős vezérlő monito-
ron is megjelenjen az exponált kép, hogy 
az expozíciót, vagy az adott beteg bárme-
lyik korábbi felvételét meg lehessen tekin-

teni a következő felvétel készítése előtt. A 
digitális kép nem csak a kezelői munkaál-
lomáson jelenik meg, hanem a röntgen-
berendezésen is megtekinthető.

A Carestream TechVision™ technológi-
áját a radiográfusok igényei alapján dol-
gozták ki. A röntgencsövön elhelyezett 
színes érintőképernyős felületről szabá-
lyozható a generátor és az összes felvé-
teli technikát ki lehet választani rajta. A 
radiográfus a vizsgálat során is közel ma-

radhat a beteghez, így annak minőségér-
zete javul, és a vizsgálati folyamat haté-
konysága is nagymértékben fokozható.

Ezek azok az apró fi nomságok, amelyek 
a Kodak-Carestream hagyományaiban 
gyökereznek. A cég ugyanis tradicioná-
lisan sokat beszélget a felhasználókkal, 
fi gyeli a munkafolyamatokat és fi gye-
lembe veszi javaslataikat. Többek között 
ennek is köszönhető, hogy a Carestream 
berendezések felhasználói felülete na-
gyon népszerű.

A DRX Ascend rendszer kialakítása so-
rán a Quantum technológiáját integrálták 
a Carestream fi lozófi ájába, és egységes 
felhasználói felületet alakítottak ki, ami 
természetesen magyar nyelven kommu-
nikál a radiográfussal, és segít a protokol-
lok megismerésében és betartásában. A 
DRX Ascend rendszer kifi nomult és prak-
tikus felhasználói felülete részt vesz a 
Carestream fejlesztési folyamatában, így 
a frissítések, újdonságok az Ascend keze-
lői felületén is időről időre megjelennek.

Végre elérhető direkt digitális 

röntgen

A Carestream DRX Ascend röntgenrend-
szere mögött integrált és egységes fej-
lesztési tevékenység áll, ami nem csak 
a mechanikai fejlesztéseket, hanem a 
generátort, szoftvert és informatikát 

is magában foglalja. A piacon elérhető 
rendszerek jelentős részével ellentét-
ben nem különböző komponensekből 
összerakott rendszerről van szó, hanem 
egységes gyártmányfejlesztést képvisel 
a termék, amely magában foglalja mind 
a Quantum, mind a Kodak évtizedes 
múltját, csakúgy, mint a Carestream in-
novatív szemléletét. Mind a Carestream, 
mind a felhasználók számára fontos 
szempont a márka iránti bizalom, az a 
tudat, hogy a termék minden kompo-
nense mögött ugyanaz a gyár, ugyanaz 
a márka áll.

A DRX-1 vezeték nélküli detektorrend-
szerrel vagy akár anélkül kapható DRX 
Ascend magyarországi megjelenésével 
a költségérzékeny magyarországi in-
tézmények számára is olyan megoldás 
válik elérhetővé, amely a mindennapos 
elvárásoknak tökéletesen megfelel, át-
lagon felüli felhasználói komfortot nyújt 
a radiográfusok és a betegek számára, a 
leletező radiológusokat kiváló képminő-
séggel, az intézményi menedzsmentet 
pedig kedvező beruházási és fenntartási 
költségekkel örvendezteti meg.

A Carestream mögött: Medimat

„A röntgent bízza ránk!” – hangzik a már-
kát Magyarországon forgalmazó Medimat 
Kft. szlogenje. A cég az elmúlt években 
Kodak röntgenfi lmjeivel, Kodak, majd 
Carestream foszforlemezes kiolvasói-
val, felhasználóbarát PACS-rendszerével, 
majd a DRX-1 vezeték nélküli digitális de-
tektorával szállított magas színvonalú és 
költséghatékony megoldásokat a magyar 
intézményeknek, az ehhez szükséges 
szervizszolgáltatási és terméktámogatási 
színvonallal kiegészítve.

„A Carestream rendszerszerű megol-
dásokat nyújt, megbízható gyártói hát-
térrel, nagy dinamikájú fejlesztéssel és 
hihetetlenül széles portfólióval. A DRX 
Ascend rendszerrel olyan technológia 
jelenik meg Magyarországon, amely a 
szakrendelők számára tökéletes minősé-
get és költséghatékony megoldást nyújt 
a direkt digitális radiológiai környezet 
megvalósítására” – nyilatkozta lapunknak 
Gémes László, a Medimat Kft. ügyvezető 
igazgatója. – „Ezzel a technológiával vég-
re a magyar intézmények, rendelőintéze-
tek, kórházak, de akár klinikák számára is 
elérhető közelségbe kerülhet a teljesít-
ményre optimalizált direkt digitális tech-
nológia – anélkül, hogy bármilyen szak-
mai jellegű kompromisszumot kellene 
kötniük.”

A Carestream DRX Ascend rendszer 
szeptember elejétől érhető el Magyaror-
szágon.
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Az érintőképernyős vezérlőn is megjelenik az exponált kép 
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