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Unfors RaySafe, spółka podległa Fluke Biomedical, prezentuje nowy czujnik do badań rentgenowskich na

Europejskim Kongresie Radiologicznym (Centrum Prasowe PAP)

 

2015-03-05 07:00:00 Warszawa (PAP/PR Newswire) - EVERETT, Waszyngton, 5 marca 2015 r.

/PRNewswire/ - Dziś, w ramach Europejskiego Kongresu Radiologicznego (ECR) odbywającego się w

Wiedniu, firma Unfors Raysafe, globalny lider rozwiązań z zakresu zapewniania jakości w badaniach

radiologicznych, zaprezentowała nowy czujnik promieniowania.

 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150304/179432LOGO

 

Czujnik RaySafe X2 to najprostsze w użyciu, a jednocześnie najszybsze urządzenie dające dokładne pomiary

w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Będąc najnowszym dodatkiem do stale rozwijanego przez

RaySafe systemu pomiarów rentgenowskich X2, czujnik ten pozwala również analizować poziom ubytków i

rozproszenia promieniowania w zastosowaniach diagnostycznych.

 

"Nasi klienci z pewnością będą zadowoleni z faktu, że nowy czujnik, podobnie jak jego poprzednicy z serii

X2, ma prostą budowę, ale jednocześnie charakteryzuje się niezrównaną dokładnością pomiarów i wysoką

czułością - powiedział Magnus Kristofferson, prezes Zarządu Unfors RaySafe. - Jesteśmy dumni z

możliwości poszerzenia naszej oferty czujników służących zapewnianiu jakości".

 

W odróżnieniu od ciśnieniowych komór jonizacyjnych czujnik RaySafe X2 zbudowano w oparciu o krzem,

dzięki czemu jego transport nie wymaga specjalnych przygotowań. Dwa tryby działania tego urządzenia -

ręczny i automatyczny - pozwalają mu wykrywać nawet bardzo niskie dawki promieniowania w głównym

promieniu aparatu rentgenowskiego. Kolejną wyjątkową cechą czujnika jest możliwość przełączania

odpowiedzi na impuls energetyczny między tzw. kermą powietrzną (Gy lub R) a przestrzennym

równoważnikiem dawki (Sv).

 

Czujniki X2 zaprojektowano tak, by zminimalizować konieczność ich manualnej obsługi przez użytkownika.

W skład systemu pomiarowego RaySafe X2 wchodzą również czujniki typu R/F, MAM, CT oraz Light.
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Uczestników Europejskiego Kongresu Radiologicznego zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 335 w hali C,

gdzie Fluke Biomedical zaprezentuje nowy czujnik RaySafe X2 i gdzie będzie można uzyskać więcej

informacji na temat rentgenowskiego systemu pomiarowego X2 marki RaySafe. Dodatkowe informacje, jak

również możliwość zamówienia wyceny oraz prezentacji działania czujnika, dostępne są na stronie:

www.flukebiomedical.com/X2SurveySensor.

 

Unfors RaySafe, spółka podległa Fluke Biomedical

 

RaySafe uchroni Cię przed nadmiernym promieniowaniem.

 

Firma Unfors RaySafe to globalny lider rozwiązań z zakresu zapewniania jakości w badaniach

radiologicznych, chroniących pacjentów i personel diagnostyczny przed nadmiernym promieniowaniem.

Nasze urządzenia projektujemy tak, by zminimalizować konieczność ich manualnej obsługi przez

użytkownika, a tym samym maksymalnie uprościć pracę gabinetu rentgenowskiego. W naszej działalności

zasadniczą uwagę poświęcamy budowaniu kultury bezpiecznej pracy z promieniowaniem, gdziekolwiek

styczność z nim mają technicy, personel medyczny czy pacjenci. Dodatkowe informacje znajdują się na

stronie: www.raysafe.com.

 

Fluke Biomedical

 

Zaufany wykonawca rzetelnych pomiarów

 

Firma Fluke Biomedical to wiodący, globalny dostawca sprzętu testowego i pomiarowego oraz usług dla

branży opieki zdrowotnej. Naszą ofertę kierujemy do inżynierów biomedycznych, techników ds.

zapewniania jakości, fizyków medycznych, onkologów oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa

promieniowania, stale rozszerzając ją o nowe rozwiązania z myślą o osobach zawodowo zajmujących się

zdrowiem i bezpieczeństwem. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.flukebiomedical.com.

 

Zapraszamy do rozmowy z nami:

 

https://www.facebook.com/UnforsRaySafe

 

https://twitter.com/Unfors_RaySafe

 

https://www.youtube.com/user/UnforsRaySafe

 

http://www.linkedin.com/company/unfors-raysafe
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Źródło: Fluke Biomedical

 

KONTAKT:

 

Jacqueline Touma

 

dyrektor ds. marketingu globalnego

 

tel. +1-425-446-4600

 

e-mail: jacqueline.touma@flukebiomedical.com

 

Źródło informacji: PR Newswire

 

UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi jego nadawca,

wskazany każdorazowo jako "źródło informacji". (Centrum Prasowe PAP)


