
Szeptember elején új, mobil röntgen-
rendszert mutatott  be a Carestream. 

A DRX-1 detektor technológiáját 
felvonultató DRX-Mobile Revolution 

a közeljövőben Magyarországon is 
elérhető.

A Carestream forradalmasítja a 
hordozható képalkotás világát. 
A DRX-1 vezeték nélküli detek-

tor két évvel ezelőtti bevezetését köve-
tően, majd a tavaly piacra dobott DRX-
Evolution mennyezeti röntgenrendszer 
és az idén tavasszal debütált DRX-Ascend 
után ősszel bemutatja a CARESTREAM 
DRX-Mobile Revolution mobil röntgent. 
A technológia a betegek számára min-
denhol kiváló minőségű digitális képal-
kotást nyújt – legyen szó az ágy mellett, 
a műtőben, az intenzív osztályon vagy 
ügyeleten készített felvételről.

Mitől forradalmi?
A Carestream DRX családjának legújabb 
tagja ugyanazt a nagy teljesítményű ve-
zeték nélküli detektorrendszert használ-
ja, amely a termékcsalád többi rendsze-
rében is található. „A magyar partnerek 
számára azért lehet igazán előnyös a 
DRX-Mobile Revolution üzemeltetése, 

mert ezzel a készülékkel egyszerre digita-
lizálható a meglévő röntgen, és kerülhet 
az intézménybe egy korszakalkotó mobil 
röntgenmegoldás” – avat be bennünket 
az alkalmazási részletekbe Gémes Lász-
ló, a Medimat Kft. ügyvezető igazgatója. 

„A DRX-Mobile Revolution mobil röntgen 
berendezés DRX-detektorát napközben 
nyugodtan lehet a hagyományos rönt-
genben alkalmazni, és amikor szükség 
van rá, egyszerűen visszavisszük azt a 
mobil röntgenhez, és ott folytatjuk vele a 
munkát. A jel- és képátvitel természete-
sen vezeték nélkül történik, mint ahogy 
azt a többi Carestream DRX-rendszernél 
megszokhattuk.”

Automatikusan összecsukódó oszlop
A rendszer számtalan olyan technológiai 
újdonságot vonultat fel, amely egyedivé 
teszi a piacon. Például ez az egyetlen mo-
bil röntgen, amely automatikusan össze-
csukódó oszlopot tartalmaz, így helyfog-
lalása még kisebb, és sokkal könnyebben 
lehet tárolni, illetve az osztályos munka 
során használni. A Carestream tervezői 
ismét hallgattak a felhasználókra, és el-
tüntették a látómezőből a mobil röntgen 
manőverezésénél igencsak zavaró osz-
lopot. Összecsukott állapotban csupán 
127 centiméter magas a berendezés, 
viszont a röntgencső akár 210 centire is 
felemelhető.

A készüléket úgy alakították ki, hogy 
legyen tárolóhelye a kesztyűknek, akku-
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Medimat: a Carestream GOLD partnere
A Carestream 2010-ben indított el Business Partner 
certifi kációs programját, mely során a régión (az összes 
volt szocialista ország, Nagy-Britannia, Izland, teljes 
Skandinávia, Németország, Ausztria, Litvánia és Lett-
ország) belüli forgalmazók minősítését végezték el. A 
minősítés szempontjai között szerepelt a Carestream 
portfólió nagysága, azaz hogy a röntgenfi lmektől kezd-

ve a röntgen gépekig és az összes digitális berendezésig, PACS-rendszerekig és 
a teljes körű szervizig látja el a képviseletet a forgalmazó, illetve részletesen be 
kellett mutatni a szervezeti felépítést, a logisztikai, emberi erőforrás és pénzügyi 
hátteret.

Az eredményről Gémes Lászlót kérdeztük: „Mindannyiunknak rengeteg mű-
szaki kvalifi kációs vizsgát kellett teljesítenünk. Jó sokat dolgoztunk vele, de meg-
lett az eredménye. Az első körben öt forgalmazó kapott certifi kációt, a MEDIMAT 
mindjárt a GOLD szintre ugrott. Efelett található még egy szint, a PLATINUM, te-
hát a motivációnk még mindig adott a továbbfejlődéshez. Az oklevelet szeptem-
ber közepén, a DRX-Mobile Revolution bemutatóján, Skóciában vehettem át, és 
ezentúl használjuk ezt a kiemelt minősítést.”

A DRX-Mobile Revolution vizsgálatra előkészítve



mulátoroknak, illetve egyéb apróságnak. 
A detektor könnyen és gyorsan csúsztat-
ható a szennyeződéstől védő műanyag 
zacskóba. A gyors működtetés érdekében 
a szoftvert úgy programozták, hogy nem 
kell kártyával vagy jelszóval bejelentkez-
ni a rendszerbe, az azonosítás egy érintés 
nélküli RFID-azonosítóval történik, és 
azonnal el lehet kezdeni a vizsgálatot.

Könnyű kezelhetőség
A mobil röntgen fejlesztése során alapve-
tő szempont volt, hogy akár egy kézzel is 
manőverezhető legyen, a több mint fél 
tonnás súlya ellenére könnyen lehessen 
forgatni, irányítani. Külön szenzor érzéke-
li a kézmozdulat erősségét, hogy melyik 
irányba szeretnénk fordulni a készülékkel, 
vagy milyen gyorsan akarunk haladni. 
Ebben két erőteljes elektromotor is segít, 
amellyel a gép akár 5,6 km/h sebesség-
gel, előre-hátra mozgatható, fordítható. 

Az esetleges összeütközést 
speciális első és oldalsó 
szenzorok érzékelik, és állít-
ják le a kocsi mozgását. Mé-
retét úgy határozták meg, 
hogy a kisebb liftekbe is, 
vagy akár egy 60x120 cen-
timéter alapterületű szek-
rény helyére is beférjen, és 
ha nincs használatban, ne 
foglaljon felesleges helyet. 
Ha viszont gyorsan szükség 
van a rendszerre, akkor a 
folyamatosan a kocsiban 
töltődő akkumulátorok mi-
att azonnal rendelkezésre 
áll, és akár egy napon ke-
resztül is használható.

Régebben a Kodak, ma 
a Carestream is híres arról, 
hogy felhasználóbarát érin-
tőképernyős megoldások-
kal egészíti ki röntgenbe-
rendezéseit. A DRX-Mobile 
Revolution sem maradha-
tott ki ebből, ezért a ko-
csin és a röntgencsövön 
két érintőképernyős kijelző 
(egy 19 collos és egy 8 col-
los) is található, amelyen 
a vizsgálathoz szükséges 
beállításokat könnyen el 
lehet végezni és a képeket 
megtekinteni.

Technológiai tökéletesség
A megfelelő képminőségről a 32kW-os 
röntgengenerátor, a tökéletes képekről 
a DRX-1 rendszer gondoskodik, amely 
igény szerint elérhető nagyobb érzé-

kenységű cézium-jodid (CsI) változat-
ban is. A többi Carestream rendszerhez 
hasonlóan a DRX-Mobile Revolution 
szoftvere is beszél magyarul, hogy a fel-
használó radiográfusok és radiológusok 
minél jobban ki tudják használni a gép 
lehetőségeit.

„Engem leginkább a Csillagok hábo-
rújából az R2-D2 robotra emlékeztet a 
DRX-Mobile Revolution, hiszen nagyjából 
akkora, és a röntgentechnológiában leg-
alább olyan tudású, mint a sorozatban az 
asztrorobot volt” – meséli Gémes László 
a rendszerrel kapcsolatos legfrissebb ta-
pasztalatait. „Biztos vagyok abban, hogy 
a következő évben szállíthatunk Magyar-
országra ilyen rendszereket, ugyanis ez 
a technológia olyan mértékben képes 
megnövelni egy többcélú radiológi-
ai osztály teljesítményét, ami ideálissá 
teszi a magyar fekvőbeteg ellátási kör-
nyezetben. A Carestream magyarorszá-
gi képviselőjeként külön örülök annak, 
hogy ez már a negyedik olyan techno-
lógia a DRX-1, a DRX Evolution és a DRX 
Ascend után, amely innovatív és kreatív 
megoldásokat nyújt a magyar képalko-
tó diagnosztika számára. Ezek után még 
nagyobb magabiztossággal állíthatom: a 
röntgent bízza ránk!”
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Gémes László átveszi a GOLD partneri oklevelet

A DRX-Mobile Revolution oldalnézetben 

A DRX-Mobile Revolution zárt állapotban


