
 

 

Digital Mammography Monitor

 
 

 5-megapixel-LCD-module met hoge en blijvend stabiele helderheid  

Duidelijk zichtbare weergave van structuren door hoog contrast en blur reduction  

 Homogene weergavedoor automatische regeling van de helderheidsverdeling  

(Digital Uniformity Equalizer) 

 Geschikt voor kalibratie, acceptatietesten en testen voor de constantheid conform DIN 6868-157 en QS-RL 

 Efficiënte kwaliteitswaarborging middels een geïntegreerde (kalibratie)sensor  

 Laag stroomverbruik en lage warmteafgifte  

 Lichtsensor voor het meten van het omgevingslicht in de omgeving van het diagnostisch werkstation 

 Aanwezigheidssensor voor automatisch in- en uitschakelen van de monitor 

 Compacte  behuizing, smalle schermranden en ergonomisch design 

 

De hoge resolutie en optimale grijstintweergave maken de RadiForce GX550 een 5-megapixel-grijswaardenmonitor 

geschikt voor de weergave van mammografische beelden.  De uitstekende beeldkwaliteit in combinatie met het 

compacte, moderne design biedt precisie en comfort bij de beoordeling van mammografieën. Bovendien garanderen de 

hoge helderheid , het hoge contrast en de blur reduction functie van de monitor een optimale en consistente weergave. 

De GX550 beschikt over sensoren voor  het meten van omgevingslicht, de helderheid en en uitvoeren van kalibraties. 

Als de aanwezigheidssensor is geactiveerd, wordt de GX550 automatisch in- en uitgeschakeld.Hierdoor maakt de 

monitor minder bedrijfsuren en gaat hij langer mee. 
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Eigenschappen 
Nauwkeurige grijstintweergave De grijstintweergave wordt via een 
interne 14-bits Look-Up Table (LUT) aangestuurd, wat een palet met 
16.369 grijstinten oplevert. Hierdoor zijn verliesarme kalibraties (bijv. 
DICOM-kleurtooncurve) en een verliesarme regeling van de 
helderheidsverdeling mogelijk. Met een geschikt DisplayPort-signaal 
kunnen maximaal 1.024 grijstinten tegelijkertijd worden weergegeven. 

Duidelijke onderscheiding van structuren De GX550 biedt een 
hoge contrastverhouding en een diep zwart niveau voor de weergave 
van fijne structuren. De diepere zwartwaarde helpt dicht bij elkaar 
liggende grijstinten zuiver weer te geven. Hierdoor zijn bijvoorbeeld 
botsplinters en microcalcificaties beter herkenbaar. 
Automatische controle van de helderheidsverdeling Voor een 
nauwkeurige beeldweergave is een homogene helderheidsverdeling over 
het hele beeldscherm gewenst. Dat wordt bereikt met een speciaal 
circuit (Digital Uniformity Equalizer) dat onregelmatigheden 
automatisch pixel voor pixel corrigeert. 
Automatische kwaliteitswaarborging Dankzij de geïntegreerde 
sensor is een nauwkeurige kalibratie van kleurtooncurven mogelijk. In 
ruststand bevindt de sensor zich onder de schermrand. Bij metingen 
klapt de sensor uit naar het beeldschermoppervlak. De radiologische 
beeldweergave wordt hierdoor niet verstoord. Voor de kalibratie kan de 
geïntegreerde sensor in combinatie met RadiCS worden gebruikt. Met 
de geïntegreerde sensor kunnen tevens volledig onafhankelijke en 
automatische kalibraties worden uitgevoerd. Hierdoor worden tijd en 
kosten bespaard. 
Geschikt voor DIN V 6868-157 De beeldeigenschappen, met name 
helderheid en contrast, maken een beeldweergave volgens  
DIN 6868-157 mogelijk conform de RadiCS-gebruiksklasse I tot VIII. 
FDA 510(k) goedkeuring  De Amerikaanse federale instantie voor 
Food and Drugs heeft de FDA 510(k) goedkeuring verleend voor 
tomosynthese en mammografie. 
Blur reduction LCD-monitoren met een hoge helderheid vertonen een 
afname van de scherpte van het oorspronkelijke beeld doordat de 
openingsverhouding van pixels groter wordt. EIZO biedt daarom een 
unieke technologie in de monitor: Blur reduction. Hierdoor zijn 
gedetailleerde contouren, die door de ontspiegeling en beeldhelderheid 
worden beperkt, weer beter te zien. De beeldweergave is daardoor 
optimaal. 
Luminantieregeling Een backlight-sensor die onzichtbaar achter het 
beeldscherm gemonteerd is, regelt continu de helderheid. Gedefinieerde 
of gekalibreerde waarden worden kort na het inschakelen exact 
weergegeven en tijdens het gebruik constant gehouden. 
Ideaal design voor de diagnoseomgeving De smalle, zwarte 
schermranden aan de voorzijde zijn ideaal voor het gebruik in een 
donkere omgeving. Hierdoor kan de gebruiker zich gemakkelijker 
concentreren op de beelden. De witte schermrand aan de zijkant van de 
monitor zorgt op zijn beurt voor een slanke en strakke vormgeving. 
Aanwezigheidssensor De aanwezigheidssensor schakelt het 
beeldscherm automatisch in en uit, afhankelijk van het feit of de 
gebruiker zich wel of niet voor het beeldscherm bevindt. Hierbij 
reageert de aanwezigheidssensor op de terugkeer van de gebruiker voor 
het beeldscherm, nog voordat de muis en het toetsenbord worden 
gebruikt. Het beeldscherm is dan ook altijd gebruiksklaar , hierdoor 
worden energie en bedrijfsuren bespaart als de monitor dieniet wordt 
gebruikt. 
Probleemloos aansluiten van kabels bij gebruik van meerdere 
monitoren Doordat de monitor voorzien is van een signaalingang en -
uitgang, kunnen meerdere GX550’s via de DisplayPort-interface en  
daisy chain funcite aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor zijn 
oplossingen met meerdere monitoren mogelijk zonder een onpraktische 
hoeveelheid bekabeling. 
RadiCS Optionele software voor kalibratie, acceptatietesten en testen 
voor constantheid. RadiCS biedt een scala aan tests en automatische 
correcties en garandeert daardoor een constante en consistente 
weergave. 

Specificaties

Diagonaal 54 cm (21,3 inch), TFT-LCD 
Beeldweergave 5 megapixels, grijswaarden 
Weergavekwaliteit Geschikt voor beeldweergave volgens DIN 

6868-157 conform de RadiCS-
gebruiksklasse* I tot VIII 

Kleur behuizing Zwart-wit 
Beeldrichting Horizontaal en verticaal 
Zichtbaar bereik (b x h) 338 mm x 422 mm (staand formaat) 
Zichtbare diagonaal 540 mm 
Ideale en aanbevolen resolutie 2048 x 2560 pixels 
Pixelafstand 0,165 mm x 0,165 mm 
Max. aantal grijswaarden 16369 waarvan maximaal 1024 gelijktijdig 

bij DisplayPort-signaal of 256 gelijktijdig bij 
DVI-D-signaal 

Kalibratie grijswaarden Ja 
Luminantieconstantheidsmeting Ja 
Max. helderheid 2000 cd/m² (nom.) 
Aanbevolen helderheid 600 cd/m² (diagnosegarantie*) 
Max. contrast 1500:1 (nom.) 
Max. kijkhoek Horizontaal: 178°; verticaal: 178° 
Instelmogelijkheden Helderheid, gamma, resolutie, DICOM-

kleurtooncurven, OSD-taal (de, uk, fr, es, it, 
jp, se, cn), interpolatie 

Sensoren Backlight-sensor, geïntegreerde 
frontsensor, 

aanwezigheidssensor, 
omgevingslichtsensor 

Horizontale frequentie Digitaal: 31 - 135 kHz 
Verticale frequentie Digitaal: 23 - 61 Hz 

Framesynchronisatie: 23,5 - 25,5 Hz, 47 - 
51 Hz 

Video-ingang DisplayPort, DVI-D, Single en Dual Link 
Video-uitgang DisplayPort 1.2 (voor daisy chain) 
Power Management DVI-DMPM, DisplayPort 1.2 
Max. energieverbruik Max. 95 watt energieverbruik,  

< 1 watt energieverbruik in off-modus,  
uit-schakelaar 

Gewicht 8,1 kg (5,3 kg zonder voet) 
Hoogteverstellingsbereik 90 mm  
Bevestiging VESA 100 x 100 mm 
Keurmerken CE (Medical Device Directive, EN 60601-

1)) 
USB-hub 1 upstream/2 downstream, rev. 2.0 
Accessoires Handboek in het Duits, Engels en Frans, 

RadiCS LE op CD-rom, voedings-, USB- 
en signaalkabel 

Optionele accessoires Comfortverlichting voor verslagruimten 
EIZO Radilight 

Service** 5 jaar on-site garantie 
Aanbevolen grafische kaart Med-X90 
 
Afmetingen (mm) 

 

 

Fouten voorbehouden

*  RadiCS-gebruiksklassen zie: www.eizo.de/RadiCS-AKL 
** De garantieperiode voor het product is vijf jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt ook de normale 

slijtage van de backlight indien deze wordt gebruikt met de aanbevolen helderheid van maximaal 600 cd/m². 
EIZO garandeert deze helderheid gedurende 5 jaar vanaf de aankoopdatum. 


