PRECISIE EN EENVOUD

Intraoraal radiologiesysteem

Technologie in alle eenvoud

De

nieuwe

generatie

Owandy-RX:

verbeterd

gebruiksgemak, een groot LCD-scherm voor een
optimale weergave en een “draadloze ontspanner” optie
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Betrouwbaarheid

Design en ergonomie

Innovatief

Eenvoudige installatie

Precisie

Betrouwbaarheid

De Owandy-RX, uitgerust met Hoge

De arm van de Owandy-RX werd speciaal

Frequentie-DC technologie, garandeert een

ontwikkeld om bestand te zijn tegen alle

constante stralingswaarde. Het brandpunt van

soorten handelingen, hij is stabiel, wendbaar,

0,4 mm garandeert een stralingsemisie van

soepel en robuust. Bovendien is hij uitgerust

superieure kwaliteit.

met een systeem dat de stabiliteit garandeert:

De blootstellingtijden zijn nauwkeurig tot

geen ongewenste bewegingen of vibraties

op een honderdste van een seconde en

meer, … een echt gebruikscomfort voor de

de optimale controle wordt gegarandeerd

arts en de patiënt. Bovendien garandeert de

door de microprocessorsturing van de

Owandy-RX u, ongeacht de stroomfluctuaties,

tijdschakelaar. De veiligheid van uw

een lage stralingsbelasting door de

patiënten wordt gewaarborgd door de HF-

blootstellingtijd automatisch te compenseren.

technologie die toelaat de röntgenstralendosis
aanzienlijk te beperken dankzij de eliminatie
van de schadelijke zachte stralen. De
blootstellingtijden en de uitgestraalde dosis
worden duidelijk weergegeven op het scherm.
De Owandy-RX is geschikt voor alle op de
markt beschikbare filmtypes (fosforscanners,
digitale sensoren, analoogsystemen).

Design en ergonomie
Het design en de ergonomie maken de
Owandy-RX aangenaam in gebruik, maar ook
heel gemakkelijk te bedienen.
De moderne en compacte Owandy-RX is
een meerwaarde voor uw praktijk en kan er
harmonieus in geïntegreerd worden. Dankzij
het handvat van de generator kunt u de

Voldoet aan uw hooggespannen verwachtingen…
Owandy-RX, het Röntgenapparaat dat
precisie, beproefde technologie, eenvoud en
compatibiliteit combineert …

generatorkop van het apparaat moeiteloos
positioneren.

Intuïtiviteit en gebruiksgemak
De Owandy-RX is een gebruiksvriendelijk
instrument voor het volledige zorgteam. Het
gebruik van de tijdschakelaar is eenvoudig en
vereist geen opleiding. De commando’s zijn
simpel: alle instellingen gebeuren aan de hand
van 3 logische knoppen. De eerste knop definieert
het type van de gekozen tand, de tweede stelt
de stralingsdosis in gebaseerd op de omvang
van de patiënt en met de laatste selectert U
het type gebruikte filmtype (film of digitaal). De
Owandy-RX, uitgerust met een LCD-scherm
van 3,7 inch, beschikt over een eenvoudige en
intuïtieve gebruikersinterface. De weergave
kan gepersonaliseerd worden op basis van
de gebruikstaal. Aangezien energiebesparing
belangrijk is, is deze generator uitgerust met
een automatische stand-by functie in geval van
langdurige inactiviteit. De Owandy-RX generator
is uitgerust met een manuele afstandsbediende
ontspanner of een complete op afstand
gemonteerde tijdschakelaar waardoor de arts
zijn onderzoek in alle veiligheid kan uitvoeren.
De optie “draadloze ontspanner” biedt de
mogelijkheid om de dosis Röntgenstraling op
afstand te controleren waardoor de veiligheid van
de gebruiker gegarandeerd wordt. Gedaan met
kabels die rondslingeren in de behandelkamer.
Uw bewegingsvrijheid is verzekerd.

Eenvoudige installatie
Met de introductie van de Owandy-RX word
de installatie van het Röntgenapparaat
vereenvoudigd, ongeacht de indeling van uw
praktijk. De drie armlengtes (kort, standaard
en lang) garanderen een optimale aanpassing
aan uw werkplek. De muurbevestiging
is compatibel met de boorgaten van de
meest courante modellen op de markt
(universele plaat). De draadloze optie ten
slotte vereenvoudigt de installatie verder: u
hoeft zich niets meer aan te trekken van het
doorvoeren van kabels.
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Owandy Radiology is een
internationale en erkende
speler binnen het domein van de
productie van tandheelkundige
radiologiesystemen en de
ontwikkeling van imaging software.
Deze software wordt vandaag
gebruikt door ongeveer de helft van

de tandartsen in Frankrijk en het
complete gamma aan oplossingen
voor digitale radiologie wordt ter
beschikking gesteld aan tandartsen
in meer dan 50 landen op alle
continenten. Owandy Radiology
biedt niet alleen een compleet
gamma producten en diensten

aan, Owandy Radiology wil ook
bijdragen tot de verbetering van de
mond- en tandgezondheid en het
welzijn van de patiënten. Owandy
is een gedreven en innoverende
onderneming die al meer dan
20 jaar de referentiepartner is
van talloze tandartsen.
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Voorgeprogrammeerde tijdtabellen:
• film van het type D, E en F
• digitale systemen: CCD- en CMOS-sensoren, CR
• Configureerbare tijdtabel
Afstand brandpunt huid: 20 cm
Cirkelvormige collimator: diameter 55 mm
Schaararmen: 30, 60 en 80 cm
Opties:
• Op afstand gemonteerde tijdschakelaar (tot 20 m kabel)
• Mobiele trolley
• Kit draadloze ontspanner
• Langwerpige conus
• Rechthoekige collimator 35x45mm, 25x35mm, 20x30mm

1450 (57")

Normen: Klasse 1 type B (EN 60601-1)
Voedingsspanning: 230V tot 50/60 Hz
HF-generator: Variabel potentieel 60, 65 of 70 kV, 6mA
Afmeting brandpunt: 0,4 mm (IEC 336)
Blootstellingtijd: van 0,01s tot 2,00s (in 36 stappen)
LCD-scherm: 84 x 45 mm
Microprocessor gestuurde tijdschakelaar:
• Instellingen per type tand
• Instellingen van de anatomie van de patiënt.

Dimensions = mm / (Inch)

Stempel verkoper

Owandy Radiology
2, rue des Vieilles Vignes
77183 Croissy-Beaubourg
FRANKRIJK
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Tel.: +33 (0)1 64 11 18 18
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INTRA-ORALE RADIOLOGIE
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