Best Surgical Imaging Table

Förkortar operationstider
och sänker stråldosen
STILLE imagiQ2 genomlysningsbord
markerar en stor milstolpe i utvecklingen av
stråldosoptimering och skapar en säkrare miljö
för både patient och personal.
Öka effektiviteten och förkorta
operationstiderna
STILLE imagiQ2s™ True Free Float™-teknologi ger full
kontroll och rörelsefrihet av bordstoppen i alla riktningar.
Likt en förlängning av kirurgens hand och med en mjuk
och taktil känsla, möjliggörs kortare och effektivare
operationer.
Den patenterade ISO-ROLL™-tilten (±15°) bevarar
bildfokus genom hela rörelsen, vilket minskar behovet att
ställa om C-bågen samt minskar spridd strålning.

Minska strålningen och förbättra bildkvaliteten
Den unika kolfibertoppen har en genomsläpplighet
av röntgenstrålar som motsvarar 0,4 mm Al vilket
sänker mängden strålning personalen utsätts för vid
undersökning med C-båge, utan att kompromissa
på bildkvalitet. Bordstoppen har en 60% högre
genomsläpplighet för röntgenstrålar jämfört med
genomsnittsbordet på marknaden.
Genom dess tunna design, låga bas och unika infällbara
hjul för bord med flytande bordstopp, ges C-bågen
maximalt med utrymme att arbeta och möjliggör för
bilddetektorn att komma närmare patienten vilket
reducerar strålningsexponeringen samtidigt som
bildkvaliten höjs.
Välj en Low-Dose EnablerTM
Tillsammans utgör True Free Float™-teknologin,
kolfibertoppens höga genomsläpplighet av röntgenstrålar
och den låga basen en riktig Low-Dose Enabler™, och det
ideala komplementet till C-båge i hybridsal eller angiorum.
Läs mer på: www.stille.se/imagiq2

Lågdos-bordstopp med rundade hörn och den högsta genomsläppligheten
för röntgenstrålar på marknaden för bord med flytande bordstoppar.
Speciellt framtagen för avbildning i sned projektion och för att minimera
artefakter och öka bildkvaliteten.
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Funktion

Beskrivning

Vikt

225 kg (eller 300 kg med viktuppgradering)

Bordstopp längd, bredd

L= 230 cm; B= 55 cm

Genomlysningsbar längd

196 cm med huvudstöd (169.2 cm utan huvudstöd)

Genomlysningsbar bordstopp

Patentskyddad, kolfiberstruktur, 0,4 mm Al

”Float” & lås

STILLE True Free Float™ och STILLE snabblåsningssystem

Steglös ”Float” (longitudinell, lateral,
diagonal)

90 cm x 25 cm x 93.4 cm

Drifttillstånd

100% kontinuerlig

Strömförsörjning

Externt 100-240V växelström + batteri (likström)

Längd, bredd, höjd

L = 234 cm; B = 77.2 cm; H = 71-109 cm

Trendelenburg

±25° (med viktuppgradering ±20°)

Lateral tilt (ISO-ROLL™)

±15°

Hjul och styrning

4st svängbara hjul

Sidoskenor

Fastmonterade på 2/3 av bordets längd

Avtagbar bordstopp

Ja, säkrad för framtida uppgraderingar och för transport

Transporthandtag

Ja (mörkgrå för 225 kg-version, silver för 300 kg-version)

Anpassa STILLE imagiQ2™ efter dina behov
Uppgradering

Beskrivning

Rörlighetsuppgraderingspaket

När bordet ofta används som transport mellan olika avdelningar, nyttja
uppgraderingen för ökad rörlighet. Samtliga hjul är svängbara och
uppgraderingen inkluderar ett femte hjul för optimal rörlighet.
Ref: 535-1711

Viktuppgraderingspaket

Maximera möjligheterna med STILLE imagiQ2™ och öka viktkapaciteten
till 300 kg. Ref: 535-1710
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Teknisk specifikation STILLE imagiQ2™

