5MP Medical-Display

RX560-MD
Ön előnyei
Az emlőrák-szűrések során a mammográfiát egyre szélesebb
körben ultrahang vizsgálatokkal egészítik ki, különösen sűrű, mirigyes emlőszövet (magas emlődenzitás) esetén. Ha szükséges,
ezenkívül biopsziának, emlő MRI-nek és komputertomográfiának (CT) is alávetik a beteget. A különböző vizsgálati eredmények kiértékelése színes monitorok használatát igényli. A RadiForce RX560 a világ első színes orvosi monitora, amely LTPS
(Alacsony hőmérsékletű poliszilícium) alapú LCD panellel rendelkezik. Ennélfogva a készüléken az általában szürkeárnyalatos
monitorokon megtekintett mammográfiai felvételek is optimális
fényerővel jeleníthetők meg. A monitor 1100 cd/m² fényerővel
rendelkezik. A különböző vizsgálati felvételeket tökéletes minőségben jeleníti meg. Kiemelkedően magas, 1500:1 kontrasztaránya a monokróm monitorokkal is felveszi a versenyt. Így a különlegesen mély feketeárnyalatokat is elmosódás nélkül jeleníti
meg.

Két, 5 megapixeles, színes LCD panel megbízhatóan
magas és tartósan stabil fényerővel a pontos mammográfiai képmegjelenítésért
Könnyebben felismerhető mikrostruktúrák a magas
kontrasztnak és elmosódás-csökkentésnek köszönhetően
543 milliárd színárnyalatból álló színskála a pontos
színvisszaadás érdekében, akár 10 bites színfelbontással
Hybrid Gamma PXL funkció a szürkeárnyalatos és
a színes felvételek képpontok szerinti pontossággal
történő, optimális fényerejű megjelenítéséért
Automatikusan szabályozott fényerősség-eloszlás az
egyenletes képmegjelenítéshez (DUE)
Előkészítve a DIN 6868-157 és a QS-RL szabvány
szerinti kalibrációs, ingadozási és állandósági mérésekre
Kimagasló minőség és beépített kalibrációs érzékelő
Fényérzékelő a diagnosztikai helyiség környezeti
fényviszonyainak méréséhez
Speciális állványhoz rögzített, kétképernyős megoldás kompakt méretű, ergonomikus kivitelben, keskeny

5MP Medical-Display

Jellemzők
Új szint a képmegjelenítésben, zavaró tényezők nélkül

Egyszerűen beállítható monitorhelyzet

Az 5 megapixeles képernyők között a legkeskenyebbnek számító, mindössze 7,5 mm széles oldalkerettel rendelkező monitorok megjelenítési felületei között csupán 15 mm a távolság. A
képernyőt fölötti, 2,5 mm-es panelkeret alig vesz el helyet a kijelzés hasznos felületéből. A monitorokon megjelenített tartalmak
összehasonlítása nem fárasztja a szemet.

A kettős állvány segítségével rendkívül kényelmesen és hézagmentesen állítható be a monitorok magassága, valamint azok
dőlés- és forgásszöge.

Az MammoDuo készüléket alkotó két, egymás mellé helyezett monitort egy
speciális kialakítású állványhoz rögzítették hozzá.

Helytakarékos kivitel
Az RX560-MD egy kivételesen helytakarékos készülék. A hagyományos elrendezési módhoz képest, amikor két, önálló monitort helyeznek egymás mellé, e megoldással vízszintesen 67,
függőlegesen 36, mélységében pedig 20,5 mm takarítható meg.
Összességében mindez mintegy 22 %-os csökkentést eredményez. Így jelentősen tágasabb munkakörnyezet alakítható ki.

Ideális kialakítás diagnózisok felállításához
A keskeny, fekete elülső keretnek köszönhetően sötétebb környezetben is tökéletesen alkalmazható. A felhasználó így a lényeges információkra összpontosíthat, miközben a fehér oldalkeret
üdítően tiszta megjelenítést kölcsönöz a monitorok számára.

Point-and-Focus funkció: a kielemezni kívánt képrészlet
kijelölése
A Point-and-Focus funkcióval gyorsan és egyszerűen, az egér
vagy a billentyűzet használatával jelölheti ki a megtekinteni kívánt képterületet. A fényerő és a szürkeérték megfelelő beállításával a kívánt képrészletek kiemelése érdekében elsötétíthetők a
szomszédos területek.

2

5MP Medical-Display

Jellemzők
Az ultrahang, CT és MRI emlőfelvételek színes
megjelenítésének teljes körű támogatása
Az emlőrák-szűrések során a mammográfiát egyre szélesebb
körben ultrahang vizsgálatokkal egészítik ki, különösen sűrű,
mirigyes emlőszövet (magas emlődenzitás) esetén. Emlőrák
gyanújának felmerülésekor további vizsgálatoknak, így például
biopsziának, emlő MRI-nek és komputertomográfiának (CT)
vetik alá a beteget.
A RadiForce RX560 a világ első orvosi monitora, amely LTPS
(Alacsony hőmérsékletű poliszilícium) alapú LCD panellel rendelkezik. Ennek köszönhetően a színes monitor a monokróm készülékekkel összehasonlítható, mintegy 1100 cd/m² fényerővel rendelkezik. Következésképpen az RX560 az emlők tomoszintézises és mammográfiás vizsgálataiból származó, nagy felbontású
felvételek feketeárnyalatainak nagy színmélységű és éles megjelenítésén kívül az ultrahang és patológiai vizsgálatok eredményeit is magas fokú színhűségben tárja a felhasználó elé.
A monokróm monitorokat megközelítő, 1500:1 kontrasztarányú
készülék a különlegesen mély feketeárnyalatokat is elmosódás
nélkül jeleníti meg.

hatékonyságjavulás érhető el, mivel a különböző képalkotási eljárások alkalmazásával készült felvételek egyetlen monitoron tekinthetők meg.

A Hybrid Gamma PXL funkció automatikus módon, képpontokra lebontva
különbözteti meg egymástól a monokróm és a színes felvételeket.

Kényelmes többképernyős felhasználás
A jelek továbbítására szolgáló be- és kimeneteknek, valamint a
DisplayPort interfésznek köszönhetően akár több RadiForce monitor is egymáshoz csatlakoztatható. A többképernyős felhasználás így egyszerűen, összetett kábelcsatlakozások nélkül valósítható meg.

Hagyományos megoldás:
rendezetlen kábelelvezetés

Az ultrahang, CT és MRI emlőfelvételek színes megjelenítésének teljes körű
támogatása

Monokróm és színes felvételek megjelenítése ugyanazon a
monitoron
A Hybrid Gamma PXL funkció automatikus módon, képpontokra
lebontva különbözteti meg egymástól a monokróm és a színes
felvételeket. Az ily módon létrejövő, hibridrendszerű kijelzőn
minden egyes képpont optimális színárnyalatban jelenik meg. A
hagyományos, kétdimenziós azonosításhoz képest e megoldás
pontosabb és megbízhatóbb megjelenítést eredményez.

Láncba kapcsolást lehetővé tevő
DisplayPort interfész: rendezett
kábelkezelés

Elmosódottság-csökkentő
A nagy fényerőt nyújtó LCD panelek általában elmosódott formában adják vissza az egyébként jóval élesebb módon is megjeleníthető felvételeket. Az EIZO elmosódottság-csökkentő funkcióval gondoskodik ennek kiküszöböléséről. Így a kristálytiszta
megjelenítés során a körvonalak legapróbb részletei sem vesznek el.

Az RX560-MD az emlők tomoszintézises és mammográfiás,
részletekben gazdag, monokróm felvételeit, valamint az MRI, illetve CT, továbbá az ultrahang és patológiai vizsgálatok magas
fokú színhűséget igénylő eredményeit egyaránt megbízható minőségben jeleníti meg. A gyakorlatban ezzel jelentős mértékű
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Jellemzők
Éles, nagy felbontású képek

Állandó fényerő minden pillanatban

0,165 mm képpont szélességének köszönhetően a monitor
egyenletesen, nagy felbontással és színmélységgel, kristálytiszta
módon jeleníti meg a képeket.

A háttérvilágításért felelős érzékelő folyamatosan felügyeli a monitor fényerejét. Az előnye: Már másodpercekkel a bekapcsolás
után a meghatározott és kalibrált fényerő aktivizálódik, mely a
teljes üzemidő alatt változatlan marad. Az érzékelőt láthatatlanul beépítették a monitorba.

Stabil képminőség a DIN-megfelelőségnek köszönhetően
A megjelenítési tulajdonságok, különösen a fényerő és a kontraszt, lehetővé teszik az I-VIII-ig terjedő RadiCS alkalmazási
osztály szerinti, a DIN 6868-157 szabványnak megfelelő képmegjelenítő rendszerek telepítését. A DICOM® -GSDF görbét
már a gyártás során pontosan beállítják. Mindez azt jelenti,
hogy a szürkeárnyalatok állandóak és stabilak, mely elengedhetetlen a diagnózis felállításhoz.

Állandó képminőség a beépített előlapi érzékelőknek
köszönhetően
A keretbe épített előlapi érzékelő (IFS) biztosítja a fehérpont és a
színárnyalat karakterisztika pontos kalibrálását. Méri a fényerőt
és szürkeárnyalatot, és a DICOM® szabvány alapján önállóan
kalibrálja a monitort. Az érzékelő automatikusan működik, anélkül, hogy közben korlátozná a monitor látóterét. Ezáltal karbantartási költséget és időt takaríthat meg, és nyugodtan hagyatkozhat a mindig állandó képminőségre.

IFS nélkül

Vizsgálatok szerinti, optimális megjelenítési módok
A CAL Switch funkcióval a mammográfiai, emlő CT, ultrahang és
patológiai vizsgálatoknak leginkább megfelelő megjelenítési módok gyorsan és egyszerűen, újrakalibrálás nélkül választhatók
ki.
A készüléket RadiCS LE szoftverrel is elláttuk, így az egér használatával, illetve a monitor kijelzési módján keresztül úgy állíthatók be a különböző módok, hogy a felhasználás optimális beállításai automatikusan aktiválódjanak.

IFS-sel

Egymilliárd színárnyalat a 13 bites LUT-tal
A készülék a színek visszaadását egy 13 bites keresőtábla (LUT)
segítségével szabályozza. DisplayPort használatakor ebből 10
bit áll rendelkezésre a megjelenítéshez. A legfeljebb 1 milliárd
színárnyalatos felbontás az MRI, ultrahang és patológiai felvételek tökéletes minőségű megjelenítését teszi lehetővé. Így a diagnosztikában elvárt karakterisztikák és finomstruktúrák pontosan
felismerhetők.
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Jellemzők
Egyenletes megvilágítás a képernyő teljes felületén

Szemkímélő komfortlámpa az EIZO-tól

A monitor az egyenletes megvilágítás miatt erősen fénylik. Erről
gondoskodik a digitális képkiegyenlítő áramkör (DUE), amely
képpontról képpontra automatikusan javítja az egyenetlenségeket. A radiológiai és egyéb gyógyászati felvételek szürkeárnyalatai helyesen jelennek meg a teljes képernyőfelületen. Ez elengedhetetlen a pontos diagnózishoz felállításához.

Az EIZO teljesen új, felhasználóbarát komfortlámpája sötét
helyiségben dolgozó radiológusok számára. A monitor mögötti
lágy háttérvilágítás csökkenti a szem fáradását, mely akkor
alakul ki, ha gyakran kell a tekintetet a fényes képernyő és a
sötétben lévő tárgyak között váltogatni.

DUE nélkül

Tovább a RadiLight termékoldara

DUE-vel

Jelenlét érzékelő: Ha nincs jelen, kikapcsol
A jelenlét érzékelő használatával energiát takarít meg, és kíméli
a környezetet. Az érzékelő észleli, hogy ül-e valaki a képernyő
előtt, vagy nem. Amint az adott személy elhagyja a munkaterületét, kikapcsol a képernyő. Ha visszatér a személy, a monitor teljesen automatikusan újra bekapcsol az egér, vagy a billentyűzet
megérintése nélkül. Várakozási idő nélkül, mindig használatra
kész.

Pontos diagnózis felállításához: EIZO MED-XN92 típusú
grafikus kártya
Az EIZO MED-XN92 típusú grafikus kártya optimálisan támogatja a RadiForce RX560-MD szoftver tulajdonságait, funkcióit
és beállításait. Pontos jelentéstételt tesz lehetővé, és egyszerre
több monitort is képes vezérelni. Az EIZO technikai támogatást
és garanciális szolgáltatást nyújt a grafikus kártyához.
A MED-XN92 műszaki adatainak megjelenítése

Megbízható fényerő
Az EIZO termékeit kimagasló minőség jellemzi. A monitorokra
nyújtott garancia a fényerő-stabilitás biztosítására is kiterjed.
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Jellemzők
A képminőség következetes fenntartása
Az állandó képminőség fenntartására tervezett, opcionális EIZO
RadiCS szoftver lehetővé teszi a monitorok átfogó karbantartását és felügyeletét, mely a kalibrálástól kezdve az ingadozási és
állandósági mérésen át egészen az archiválásig minden területen használható. Dolgozzon egyszerre több monitoron is a RadiNET Pro szoftver használatával. Ezen a rendszeren keresztül
központilag vezérelheti minden monitor kalibrálását, és az előzményeket is ellenőrizheti. Így jelentős időt takaríthat meg, és a
teljes intézményben egységesen magas képminőséget biztosíthat. Az alapváltozatú RadiCS LE szoftver a RadiForce GX, RX és
MX/MS modellek alapfelszereltségéhez tartozik.
Tudjon meg többet a RadiCS felhasználási kategóriákról
Tudjon meg többet a (tartozékként kínált) RadiCS LE szoftverről
Tudjon meg többet a (külön megvásárolható) RadiCS szoftverről
Tudjon meg többet a (külön megvásárolható) RadiNet Pro szoftverről

5 év garancia
Az EIZO öt év garanciát biztosít. Ez a magasan fejlett gyártástechnológia következtében lehetséges, ami egy egyszerű sikerelven alapszik: átgondolt és innovatív monitortechnológia, prémium alapanyagokból előállítva.
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Műszaki adatok
Méret & Súly

Általános tudnivalók
Termékszám

RX560-MD

Méretek [mm]

709 x 476-566 x 225

Burkolatszín

Kétszínű, Fekete-fehér

Súly [in kilograms]

17,3

Felhasználási terület

Gyógyászat

Súly állvány nélkül [in kilograms]

5,3

Termékcsalád

RadiForce

Méretek részletei

Műszaki rajz (PDF)

EAN

4995047051404

Forgathatóság

70 °

Dönthetőség előre/hátra

5 ° / 25 °
Ja

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

Kijelző
Képátló [col]

21,3

Height adjustment range [mm]

90

Képátló [cm]

54,1

Hole spacing

VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Képarány

4:5

Látható felület (szélesség x magasság)

338 x 422

Tanusítványok & Szabványok
Certification

Felbontás megapixelben

5 Megapixeles (színes)

Ideális/ajánlott felbontás

2048 x 2560

Képpont távolság [mm]

0,165 x 0,165

Paneltechnológia

IPS

Max. látószög (vízszintes)

178 °

Max. látószög (függőleges)

178 °

Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek

1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín
(DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit)

Színskála/keresőtábla

543 milliárd színárnyalat / 13 bit

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²]

1100

Recommended brightness warranty

500

Gyárilag kalibrált fényerő [cd/m²]

500

Max. sötétkamrás kontraszt

1500:1

Háttérvilágítás

LED

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

RadiCS LE

Additional supply

Tápkábel, 2x jelkábel DisplayPort - DisplayPort, rövid
jelkábel (DisplayPort - DisplayPort), 2x jelkábel DVI-D DVI-D (Dual-link), USB 2.0 kábel, EIZO LCD kiegészítő
CD-lemez (tartalmazza a PDF kézikönyvet is)

Accessories

RadiCS (A RadiCS szoftver számos vizsgálati és automatikus kiigazítási lehetőség biztosításával segíti elő a RadiForce képernyőkön keresztüli állandó és következetes minőségű képmegjelenítést.), RadiNET Pro (EIZO szoftver
nagyobb intézmények hálózatalapú minőségirányításához
monitor-távvezérlési funkcióval.), RadiLight (Komfortlámpa
röntgenfelvételek megtekintéséhez)

Ajánlott grafikus kártya

MED-XN92

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód

DICOM, , 2x további memóriaterületek, Text, Custom,
sRGB

DICOM színárnyalat karakterisztika
RadiCS alkalmazás osztályok

CE (Medical Device), EN 60601-1, ANSI/AAMI
ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1,
VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China
RoHS, WEEE, CCC, EAC, FDA 510(k)-kioldó mert melltomoszintézises és mammográfia

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

A fényerő és a fényerősségi jellemzők
hardveres kalibrációja

Garancia
Garancia és szerviz

Digital Uniformity Equalizer (homogenitás korrekció)

5 év garancia*

Terms

Hybrid Gamma PXL
Elmosódottság-csökkentő funkció
Érzékelők

Jelenlét érzékelő, Környezetifény-érzékelő, Beépített
előlapi érzékelő

OSD nyelv

de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Beállítási lehetőségek

Fényerő, Gamma, DICOM színárnyalati görbe, OSD
nyelv, Méretezés,

*) A készülékre a vásárlás időpontjától számítva 5 év garanciát adunk. A garancia kiterjed továbbá
a háttérvilágítás normál használatára, amennyiben ezt az ajánlott maximális 500 cd/m²-es fényerőn,
8000 K fehérpont értéken üzemeltetik. Az EIZO a fenti fényerőt a vásárlástól számított 5 évig vagy 20
000 üzemóráig garantálja (attól függően, hogy melyik következik be előbb).

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek

1x DisplayPort, 1x DVI-D

Jelkimenetek/Láncba kapcsolási
funkció

1x DisplayPort 1.2

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2.0

USB upstream csatlakozó

1 x B típusú

USB downstream csatlakozó

2 x típusú A

Videojel

DisplayPort, DVI dual link (TMDS)

Control port

USB-Protocol

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt]

43

Maximum Power Consumption [Watt]

87

Power Save Mode [Watt]

1

Power consumption off [Watt]

0

Power supply

AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Adatlapot szerkesztettük
08.01.2023
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