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EIZO RadiForce GX560-MD 
5 megapixeles fekete-fehér monitor hely- és időtakarékos 
funkciókkal 

 

Az EIZO új, 21,3 colos, 5 megapixeles 
RadiForce GX560 orvosi monitorát 
kifejezetten az emlők mammográfiás és 
tomoszintézises felvételeinek 
megtekintéséhez fejlesztették ki. A 
helytakarékos kialakítás és az új 
funkciók a korábbiaknál hatékonyabb 
radiológiai felhasználást tesznek 
lehetővé. 

 

A GX560 modell LTPS (Alacsony hőmérsékletű poliszilícium) alapú LCD panelje 
maximálisan 2500 cd/m² fényerőt nyújt. Ennélfogva az EIZO 1000 cd/m² 
fényerővel történő használat esetén öt év hasznos élettartamot garantál készülékére. 
A magas, mintegy 1700:1 kontrasztaránynak köszönhetően a különlegesen mély 
feketeárnyalatok is elmosódás nélkül jeleníthetők meg. Ennek köszönhetően a 
monitor kiválóan alkalmas az emlők mammográfiás és tomoszintézises felvételeinek 
valósághű megjelenítésére. 

Az emlőkről készített felvételeket a szükséges részletek egyidejű megtekinthetősége 
érdekében általában két, egymás mellé helyezett monitoron keresztül jelenítik meg. 
A GX560 önálló monitorként és RadiForce GX560 MammoDuo néven két monitort 
használó kétképernyős konfigurációként egyaránt elérhető. A GX560 MammoDuo 
rendszerhez mellékelt, egyedi kivitelű kettős állvány két monitor egyidejű rögzítésére 
is alkalmas. A kettős állvány segítségével hézagmentesen állítható be a monitorok 
magassága, valamint azok dőlés- és forgásszöge. A GX560 MammoDuo 
konfigurációt alkotó monitorok kereteinek együttes szélessége mindössze 15 mm 
(készülékenként 7,5 mm). A képernyő fölötti, 2,5 mm-es panelkeret alig vesz el 
helyet a kijelzés hasznos felületéből. A monitorokon megjelenített tartalmak 
összehasonlítása nem fárasztja a szemet. Mivel a GX560 MammoDuo rendszert 
alkotó két monitor egyetlen állványon helyezhető el, a hagyományos kétképernyős 
megoldásokhoz képest lényegesen kevesebb helyet igényel az elhelyezésük. 

Ezenkívül a monitort az EIZO Work-and-Flow funkcióival (a Point-and-Focus és 
Switch-and-Go funkciókkal) is ellátták, így hatékonyabban végezhetők el a 
diagnosztikai feladatok. A Point-and-Focus funkcióval kijelölhető képterületek az 
egér és a billentyűzet használatával nagyíthatók fel. A környező területek 
fényerejének és szürkeárnyalatainak elsötétítésével a szakemberek a kívánt részek 
diagnosztizálására összpontosíthatnak. A Switch-and-Go funkció két munkaállomás 
egyetlen egéren és billentyűzeten keresztüli vezérlését is lehetővé teszi. Ehhez 
mindössze a kurzort kell a monitor fölé mozgatnia. Ezenkívül a két munkaállomás 
azonos monitorhoz is hozzácsatlakoztatható, a jelátvitel pedig szükség szerint 
módosítható. A munkaállomások használata így mindössze egyetlen egeret és 
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billentyűzetet igényel, miközben monitorból is kevesebb válik szükségessé. Az 
eredmény: gyorsabban elvégezhető feladatok, és több szabad hely a diagnosztikai 
helyiségben. 


