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EIZO RadiForce GX560-MD 
Monochrome monitor met 5 megapixels met ruimte- en 
tijdbesparende features 

 
Met de RadiForce GX560 presenteert EIZO 
een nieuwe medische 21,3 inch-LCD-monitor 
met 5 megapixels, die optimaal geschikt is 
voor mammografieën en borsttomosyntheses. 
Zijn ruimtebesparende vormgeving en nieuwe 
functies zorgen voor meer efficiëntie in 
verslagruimten. 

 

De GX560 gebruikt een LCD op LTPS-basis (Low Temperature Polysilicone) welke  
een maximale helderheid van 2500 cd/m2 mogelijk maakt. Zo kan EIZO bij 
kalibratie op 1000 cd/m2 een gebruiksduur van vijf jaar garanderen. Door de 
hoge contrastverhouding van 1700:1 worden diepe zwarttinten zonder 
verfletsingseffect weergegeven. Daardoor is de monitor perfect geschikt voor een 
waarheidsgetrouwe weergave van beelden bij mammografieën en tomosyntheses. 

Beelden van de borst worden vaak op twee monitoren naast elkaar bekeken, zodat 
de vereiste beelden tegelijkertijd zichtbaar zijn. De RadiForce GX560 is als 
individuele monitor of onder de naam RadiForce GX560 MammoDuo met twee 
gecombineerde monitoren als configuratie met twee monitoren verkrijgbaar. De 
GX560 MammoDuo-set omvat een unieke duo-voet, waarop beide monitoren zijn 
bevestigd. Via de voet kan de hoogte, kanteling en draaihoek van beide monitoren 
worden aangepast, zonder dat er een tussenruimte tussen de monitoren ontstaat. Bij 
de GX560 MammoDuo bedraagt de breedte van de gecombineerde schermrand 
in het midden slechts 15 mm (7,5 mm bij elke monitor). Bovendien steekt de 
schermrand slechts 2,5 mm naar voren en ligt daarom vrijwel vlak tegen het 
monitoroppervlak aan. Zo wordt de wisseling van blikken tussen de monitoren niet 
verstoord. Omdat de GX560 MammoDuo-set met twee monitoren op slechts één 
voet staat, wordt duidelijk minder ruimte in beslag genomen dan door een 
conventionele configuratie van twee losse monitoren. 

Bovendien is de monitor uitgerust met de ergonomische Work-and-Flow-functies van 
EIZO (Point-and-Focus en Switch-and-Go) die de efficiëntie in de verslagruimte 
verhogen. Met Point-and-Focus kan de gebruiker individuele beeldgebieden 
selecterenmet behulp van de muis en het toetsenbord, om zodoende extra aandacht 
te kunnen vestigen op het gebied. Hierbij worden de helderheid en grijswaarden 
van het omliggende gebied donkerder gemaakt om de diagnostiek op de 
interessante regio te focussen. Via Switch-and-Go kunnen twee werkstations met 
slechts één muis en toetsenbord bestuurd worden – door het eenvoudig bewegen 
van de muis over de monitor. Bovendien kunnen twee werkstations met deze 
monitoren verbonden en de signalen naar behoefte gewisseld worden. Zo worden 
een tweede muis en toetsenbord overbodig, terwijl het aantal vereiste monitoren 
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daalt. Het resultaat: opdrachten kunnen sneller afgewerkt worden en op het bureau 
wordt ruimte bespaard. 


