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Vezetékes és vezeték nélküli Flat Panel detektor rendszer 
direkt digitális röntgenfelvételekhez 

 

professzionális röntgendiagnosztika – 

Állatgyógyászati mérési funkciókkal 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SATURN 8000 14x17(S) egy 35x43 cm-es kazetta méretű, vezetékes és vezeték nélküli, 

direkt-digitális röntgen (flat panel) detektor. A beleépített ultravékony és masszív 
panelszenzor teszi alkalmassá arra, hogy röntgenasztalok filmkazetta tartóiba vagy 
közvetlenül a páciens alá lehessen helyezni. Könnyed, de robusztus kivitelének 
köszönhetően, terepen is alkalmazható. Kisállat-, egzotikus- és lógyógyászatban történő 
használatát, a detektor mérete és a panelszenzor finom képfelbontása teszi lehetővé.  
 

A PC-re vagy laptopra telepített magyar nyelvű képalkotó szoftverével (DxWorks™), a 
legmodernebb kép-processzálási eljárásnak köszönhetően, villámgyors, kristálytiszta és 
kontraszt-gazdag röntgenképeket készíthet, mindezt jelentős dóziscsökkenés mellett. 
A röntgenfelvételeket DICOM és normál képformátumban (.jpg vagy .tif) is archiválhatja.  



Vezetékes és vezeték nélküli Flat Panel detektor rendszer 

 

 
Jellemzők 

 
- Nagy felbontás kristálytiszta röntgenkép 

- Alacsony dózis igény, kontrasztgazdag képtartalom 

- Széles - 35x43 cm - aktív terület, szabványos kazetta méret 

- Automatikus expozíció érzékelés (AED) 

- Könnyű illesztés mindenfajta felvételi röntgengéphez 

- WindowsTM operációs rendszeren futtatható, magyar nyelvű       

  képalkotó és diagnosztizáló szoftver (DxWorksTM  QXLinkTM) 

- Röntgen paraméter (kV, mAs) kijelzés a kiválasztott testtájékhoz 

- Állatgyógyászatra kifejlesztett kép-processzálási algoritmusok  

- Gondozásmentes hosszú élettartam, strapabíró kialakítás 

 
- Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók:   

  NORBERG szög, Percent Coverage, DDH (dysplasia), TPLO, TTA, ClockFace és VHS szívmérések 

Paraméterek 
 
Alkalmazás   Általános radiográfia (Kis- és haszonállat gyógyászat) 
Technológia   Flat Panel detektor: a-Si TFT with PIN diode  
Szcintillátor   Cesium iodide (CsI:Ti) vagy Gadolinium oxysulfide (Gd2O2S: Tb) 
Pixel képpontköz   140 µm x 140 µm 
Térbeli felbontás   3,6 lp/mm 
Pixel szám / képméret  2.560 x 3.072 pixel / 35 x 43 cm (14x17 inches) 
A/D Konverzió / Szürke árnyalat 14 bit / 16.384 lépcsőben 
Röntgencső feszültség  40 – 150 kVp 
Röntgengenerátor csatlakozás Automatikusan: AED móddal vagy vezetékes vezérlőjellel: DR trigger móddal 
Adatforgalmi interfész  Gigabit Ethernet (1000BASE-T) via PoE (Power over Ethernet) 
Méretek    460 (SZ) x 384 (H) x 15 (M) mm 
Súly    kb. 2,9 kg (GADOX) / 3,1 kg (CsI) 
Működési környezet  15 ~ 35 C°, 30 ~ 85 % RH (nem lecsapódó pára) 
Detektor tápfeszültség   DC 24 V / 0,5A (az SCU egység hálózati feszültségről üzemeltethető) 
 
 

Kizárólagos forgalmazó:  DRvet Kft. és MEDICALCOREX szerviz 
Elérhetőségek:   Tel: +36-30 /6273037  

 E-mail: info@medicalcorex.hu ; info@drvet.hu 
 Székhely: 1196 Budapest Jáhn Ferenc u. 133. 
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