Best Surgical Imaging Table

Proceduretijden verkorten
en verminderen blootstelling
aan straling
De STILLE imagiQ2™ chirurgische beeldtafel
vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang
in de ontwikkeling van “low-dose” technologie,
en maakt zo de OK een nog veiligere plek voor
patiënten en voor het chirurgisch team.
Verhoog de efficiëntie en verkort
de proceduretijden
De True Free Float™-technologie van de STILLE imagiQ2™
geeft ongekende controle en bewegingsvrijheid in elke
gewenste richting en werkt als een verlengstuk van de hand
van de chirurg, waardoor kortere proceduretijden en hogere
efficiëntie mogelijk zijn.
De gepatenteerde technologie van de ISO-ROLL™
beweging (± 15°) helpt de beeldscherpte te behouden
in volledige laterale rol, waardoor de nood aan patiënt en
C-arm herpositionering tot een minimum worden beperkt.
Deze technologie helpt eveneens de strooiingsstraling te
verminderen.

Verminder blootstelling aan straling en
verbeter beeldkwaliteit
Het unieke hoogwaardige koolstofvezel tafelblad biedt
een uitstekende radiolucentie van 0,4 mm Al equivalentie,
waardoor de C-arm de straling kan verminderen zonder
af te doen aan beeldkwaliteit. Dat is tot 60% meer
radiolucent dan gemiddelde tafels op de markt.
Het ultradunne ontwerp en de zeer lage basis met
intrekbare wielen, maximaliseren de C-arm toegang en
laten de beeldontvanger dichter bij de patiënt komen,
waardoor de stralingsdosis wordt verlaagd terwijl de
beeldkwaliteit wordt verbeterd.
Kies een Low-Dose Enabler™
Alles bij elkaar genomen: de True Free Float™-technologie,
uitstekende radiolucentie van het tafelblad en de
intrekbare wielen, is wat de STILLE imagiQ2™ tot een
echte Low-Dose Enabler™ maakt en daardoor de ideale
C-arm aanvulling voor de mobiel Hybride OK of “office
suite”.

Lage dosis tafelblad met afgeronde hoeken en de hoogste radiolucentie
ter wereld voor “zwevende” tafels. Speciaal ontworpen voor oblique of
schuine beeldvorming en het elimineren van beeldartefacten terwijl het
de beeldkwaliteit verbetert.

Lees meer op: www.stille.se/imagiq2
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Productspecificaties van de STILLE imagiQ2™
Feature

Description

Toegelaten gewicht

225 kg (300 kg met gewichtsupgrade)

Tafelblad lengte en breedte

L= 230 cm ; B= 55 cm

Lengte radiolucente gedeelte

196 cm met hoofdsteun (169.2 cm zonder hoofdsteun)

Radiolucent tafelblad

Eigen carbonvezelstructuur. Al 0.4 mm

Float & vergrendeling

STILLE True Free Float™ en STILLE quick-lock systeem

Werking

100% continu

AC stroom: 100-250 Volt

AC stroom + batterij DC stroom

Lengte, breedte, hoogte

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

Trendelenburg

±25° (met gewichts-upgrade pack ±20°)

Laterale roll (ISO-ROLL™)

±15°

Wielen

4 draaiende wielen

Side rails

Vast, 2/3 van het tafelblad

Afneembaar tafelblad

Ja, toekomstgericht en voor gemakkelijk transport.

Transport-handvat

Ja (Kleur: donker grijs voor de 225 kg-versie, zilver voor de 300 kg-versie)

De imagiQ2™ aanpassen aan uw behoeften
Upgrade

Description

Mobility Enhancement Pack

Wanneer de tafel wordt gebruikt voor frequent intra-klinisch transport, gebruik
dan het mobiliteit uitbreidingspakket voor verbeterde mobiliteit. Alle wielen zijn
ontworpen om te draaien en een extra vijfde wiel is inbegrepen voor optimale
mobiliteit. Ref: 535-1711
Maximaliseer de mogelijkheden van de imagiQ2™ met een verhoogd draagvermogen tot 300 kg. Ref: 535-1710

Weight Upgrade Kit
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Float (longitudinaal, lateraal, diagonaal) 90 cm x 25 cm x 93.4 cm

