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 دهد که در هر مکان و زمان بهرا می قابلیت این به شما DX-D100وتحرک عالی، با کیفت تصویر

 بپردازید. و ارزیابی تصویر تصویربرداری
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ارزیابی سریع تصاویر پس از اکسپوز 

 آسایش بیمار 

 افزایش بهره وری مساوی با هزینه های کمتر در هر تصویر 

  بهبود اثربخشی تشخیصیکیفیت تصویر باال برای 

  پتانسیل کاهش دوز اشعه برای همه کاربران، بخصوص در محیط

 اطفال و نوزادان

 و امن به وسیله دیتکتورهای قابل حمل و سیستم کنترل  کاربرد آسان

 ماشینی

  فارغ از نوع تصویر، پردازشگرMUSICA  کنتراست باال و

 آوردکیفیت عالی تصاویر را به وجود می

  های اتصال به سیستمامکانPACS  وHIS/RIS 

  وضوح و  کاهشمدت زمان اکسپوز را  جنراتورقدرت باال وموثر

 دهدرا افزایش می تصاویر

 و  جابجایی با توجه به بسته های جداگانه برای بهینه ظرفیت باتری

 تصویربرداری

ین نیاز را به تصاویر رادیولوژی دارند ویل امکان  بیمارانی که بیشتر
ین حالت برای تصویربرداری را ندارند.  ی در بهتر جابجانی و یا قرار گرفتر

  Agfa HealthCareاز  DX-D100اینجاست که دستگاه متحرک 
، یم کاربرد خود را نمایان کند. طرایح شده برای جابجانی به هر مکانی

DX-D100 ال را انجام دهد حتا یم تواند انواع تصاویر رادیولوژی جتی
ه به اکسپوژر دستگا اهتحرک ترین بیماران. مدت زمان کوتبرای کم 

این معناست که تصاویر هر بیمار به مدت کوتایه پس از اکسپوز 
ین اماده ارزیانی یم باشد. بهروری و کیفیت تصویر باال به معنای کمتر

 ر و راندمان باال در معاینات. هزینه برای هر تصوی

، کیفیت باالی تصاویر امکان کاهش دوز اشعه ی یمار و  برای ب را  همچنت 
تحرک پذیری عایل دستگاه مدت زمان انتظار بیمار را  . کندایجاد یمکاربر 

 DX-D100در دستگاه . دهدکاهش و اعتماد به تشخیص را افزایش یم
 . دهد راحتر بیمار و عملکرد مرکز تصویربرداری شما را افزایش یم
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  برا تصاویررادیولوژیکاربرد آسان :همیشه در حرکت

برای جابجانی کامل همراه با کیفیت تصویر عایل  DX-D100دستگاه 
طرایح شده است.   DX-D10/20با استفاده از دیتکتورهای 

انی کان جابجمچرخهای فرمانتی بزرگ همراه با عرض کم دستگاه ا
 کند. راحت دستگاه را حتا در فضاهای کوچک مهیا یم

 
 

 

 
 بالفاصله پس از اکسپوز مشاهده کنیدتصاویر را 

ان فورا تو  را یم ر یتصاو  ع،ی    س  ار یبس شینما شیزمان په وسیله ب
 ایید کنید تصویر را تبالفاصله  د یتوان شما یم نیمشاهده کرد. بنابرا

ور  DX-D 100 ا ی مار یحرکت دادن باینکه بدون  ی باشد. شما ضی
حمل  تیسعت و قابل نیازی به کاهش کیفیت در مقابل افزایش

 کیفیتر   DX-D100 کسلیپ کرونیم 139رزولوشن با  تر را ندارید،به
 . دهد را در اختیار شما قرار یم a-Si در مقیاس یک دیتکتور کامل

 
 

MUSICAین نتیجه  : آماده برای بهتر

 نی استاندارد طال Agfa HealthCareاز  MUSICA ر یپردازش تصو 
را  DRالعاده فوق ر یتصو  تیفیشده تا ک طرایح که به شکیل  باشد یم

است باال را با کنتر  ر یتصاو  نیبهتر  نهیارتقاء بخشد. فارغ از نوع معا
 . کند یم جاد یا

 

 
 
 

NX workstationکارامد و بهینه : 

استفاده  NXاز ورکستیشن تعبیه شده  DX-D100دستگاه 
ین کارانی را براییم

ه نوع کاربر مهیا کند. زمانی ک  کند تا بهتر
رت به صو  تنظیماتمناسب ترین شود، تصویر انتخاب یم

ی بر روی صفحه خودکار برای ژنراتور ارسال شده و همچن ت 
های  NXافزار شود. نرمیم لمیس کنسول نمایش داده پارامتر

-استفاده شده در  اکسپوژر  را در تصویر دیجیتال تعبیه یم

ی این قا ی دستگاه و کند و همچنت  بلیت را دارد تا ارتباط بت 
را برقرار کند تا خطای  RISو  PACS ،HISهای سیستم

    واردکردن دستر اطالعات را حذف کند. 
 
 

یک راه حل سی    ع و آسان برای 

 تصاویر دیجیتال

تصویربرداری  یایاز مزا د یتوان ، شما یمDX-D 100با 
ر کمتر در ه  یها نهیاز جمله هز  د،یبهره بتی دیجیتال 

ی فور  ت تا مددهد  یم این امکان را  ی تصاویر آزمون. گرفتر
 احتر ر  تصویربرداری کاهش یابد که در نتیجه منجر بهزمان 

ی . شود وری یمو افزایش بهره مار یب ی ن مارانیبهمچنت  از  ت 
، اعتماد تشخ  یهاز باالتر و دو  یصیزمان انتظار کوتاهتر

ی پا اشعه  . تر بهره مند شوند  یت 
 
 

 سویس و پشتیبانی 

 AGFA HealthCareبانی یو پشت سیسو  یقراردادها 
. کند یم میتنظ یهر مشتر  تیدستگاه ها را بر اساس موقع

فتهی, آسان, پدر درجات معمویل سیسو  یقراردادها  و  شر
از دستگاه را  ینگهدار  یهانهیتا هز  شود یم یبنددسته ژهیو 

 سیمتخصص سو  1000شامل  یمیسازد. ت تی یبشیقابل پ
Agfa  آماده ارائه تمام خدمات به شما هستند.  ا یدن تمامدر

ی متخصص  ناتیدر معا یت  تغ جاد یما قادر به ارائه کمک در ا ت 
 یبرا RISپروتکل  یشما به کدها ستمیاتصال س ا یو  درختر 
 فتی  میت ن،یباشد. عالوه بر اممکن یم هیبازگشت سما نیبهتر 

نصب و  ز فراتر ا یائه خدمات ارزش افزودهما قادر به ارا
فتهیاست که شامل آموزش پ اتت  تعم   کاربران، آموزش  شر

 .   باشد نرم افزار یم یکارکنان و ارتقا
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Technical Specifications 
 
 

 

X-RAY GENERATOR 
kW: 20 kW, 32 kW, 40 kW, 50 kW 
kVp range*: 40 to 150 kVp 

mA range*: 10 - 500 mA selectable 

Exposure time range: 0.001 - 10 sec. 

mAs range*: 0.1 - 500 mAs 
 
 

 

TUBE ARM/STAND 
Counterbalanced tube arm 
Tube arm reach: 49.2 inch (1,250 mm) 

Column rotation: ± 315° 

Maximal SID to floor: 80.7 inch (2,050 mm) 
Minimal SID to floor: 21.6 inch (550 mm) 

 
 

 

MOBILE UNIT 
Weight: 1,268 lbs (575 kg) standard unit, 

1,312 lbs (595 kg) unit with telescopic 

column 

Size (L x W x H): 
- Standard: 53.54 x 26.4 x 77.9 inch 

(1,360 x 670 x 1,980 mm) 

- Reduced column height: 

72.44 inch (1,840 mm) 

- Unit with telescopic column: 

52.75 inch (1,340 mm) 

Touch screen console: 

17 inch (430 mm) diagonal 
Anti-collision system: Frontal 
Motorized unit: Up to 4 km/h 

Line requirements: Standard grounded outlet 
100-240 Vac (±10 %) 

Max. input power: 1.5 kVA 
Motor Drive (Standard): Two (2) independent 

drive motors, one for each wheel (forward 

and reverse) 

Battery systems: Two (2) independent 
systems for driving and imaging 
Collimator: Manual collimator 

Integrated charger for detector batteries 

 

Portable DX-D 10 (cassette size) and DX-D 
20 (with handle) 

Receptor type: 
Amorphous Silicon Detector (a-Si) 
Conversion screen: CsI or GOS  

Pixle area: 427 mm x 356 mm 

Pixle matrix: 3072 x 2560 

Pixel pitch: 139 μm 

Detector size:  

DX-D10: 460 x 384 x 15 mm 

DX-D20: 492 x 475 x 23 mm 

Detector weight: 

DX-D10: 3.9 kg 

DX-D20: 4.9 kg 
 
 
 

 
Options 

IR remote control 

Dose Area Product Meter 

 
 
 
 
 

* Depending on generator model 
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GENERATOR VERSIONS 

Generator model SM-20HF –B-D-V SM-32HF-B-D-V SM-40HF-B-D-V SM-50HF-B-D-V 

 
Maximum power kW 20 kW 32 kW 40 kW 50 kW 

Maximum mA 320 mA 500 mA 500 mA 500 mA 

Minimal kVp 40 kVp 40 kVp 40 kVp 40 kVp 

Maximum kVp 125 kVp 150 kVp 150 kVp 150 kVp 

Power Output (@ 0.1 s) 320 mA @ 62 kVp 500 mA @ 64 kVp 500 mA @ 80 kVp 500 mA @ 100 kVp 

250 mA @ 80 kVp 400 mA @ 80 kVp 400 mA @ 100 kVp 400 mA @ 125 kVp 

200 mA @ 100 kVp 320 mA @100 kVp 320 mA @125 kVp 320 mA @ 150 kVp 

160 mA @ 125 kVp 250 mA @128 kVp 250 mA @150 kVp 

200 mA @150 kVp 

Compatible X-ray Tubes E7865X E7865X E7884X E7884X 

E7884X 

 

 

X-RAY TUBES 

 
Type E7865X E7884X 

Nominal voltage 150 kV 150 kV 

Nominal focus spot value 0.3 mm/1 mm 0.6 mm/1.2 mm 

Nominal power small focus 3.2 kW 20 kW 

Nominal power large focus 36.5 kW 50 kW 

Anode target angle 12° 12° 

Anode diameter 74 mm 74 mm 

Anode heat content 100 kJ (140 kHU) 210 kJ (300 kHU) 

Anode rotation speed at 50Hz Minimum 2700 min-1 Minimum 2700 min-1 
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About Agfa HealthCare 

Agfa HealthCare is a leading provider of diagnostic imaging and healthcare IT 
solutions for hospitals and care centers around the world. The business group 

is a major player on the diagnostic imaging market, providing analog and 

digital technology, as well as IT solutions to meet the needs of specialized 

clinicians. The business group is also a key provider on the healthcare 
information solutions market, integrating the administrative, financial and 

clinical workflows of individual hospitals and hospital groups.  
 

www.agfahealthcare.com 
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