
Intraorálny röntgenový prístroj Veraview iX 
 

Kompaktný dizajn s mimoriadnou kvalitou obrazu 

 Jednoduché nastavenie polohy s kompaktným dizajnom hlavice röntgenového žiariča 
 

 Malý ovládací panel minimalizuje požiadavky na miesto inštalácie 
 

 Ochrana pacienta zabezpečená konštantnou kontrolou napätia 
 

 Ovládacie klávesy s LED s názorným grafickým zobrazením funkcií 
 

 Jednoduché prepínanie medzi filmom a digitálnym receptorom 
 

Myslíme dopredu. Zamerané na život. 



 

Vybavený LED ukazovateľmi pre nastavenie polohy ohniska 

 Jednoduché používanie funkcií pre nastavenie polohy 

 Zjednodušené nastavenie polohy pomocou kompaktného 
tubusu 

 Priehľadný tubus umožňuje vizuálne potvrdiť optimálnu 
polohu 

 Jednoduché ovládanie LED ukazovateľov 

 Štíhle, ľahké rameno pre plynulý, jednoduchý pohyb   

 Malý a kompaktný prístroj, ktorý môže byť umiestnený 
prakticky kdekoľvek 

 Ochrana pacienta zabezpečená trvalou kontrolou napätia 

 Trvalá kontrola a regulácia vysokého napätia minimalizuje 
ožiarenie pacienta mäkkým röntgenovým žiarením 

 Možnosť voľby vysokého napätia na röntgenovej lampe 
60 alebo 70 kV 

Rýchle potvrdenie polohy s priehľadným tubusom a LED ukazovateľmi 

 Jednoduché prepínanie režimu medzi röntgenovým filmom 
a digitálnym receptorom 

 Nastavenia sa automaticky uložia do pamäte pre digitálny 
receptor obrazu ako aj pre používanie röntgenového filmu  

 LED klávesy s názorným grafickým 
zobrazením funkcií 

 Na ovládacom panely môžete 
rýchle vizuálne skontrolovať 
vybrané nastavenia  

Špecifikácia 
Model 
Elektrické napájanie 
Napätie RTG lampy 

Prúd RTG lampou 

Expozičný čas 

Hmotnosť 

Veraview iX 
100-120 / 220-240 VAC 

60 / 70 kV 

7mA 

     10 ms až 2 s 

približne 23 kg 

Developed and manufactured by J. Morita Mfg. Corp. 
680, Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 
612-8533 Japan 
Tel: +81 75 / 611 - 2141, Fax: +81 75 / 622 - 4595, 
http://www.morita.com 
 
Distributed by J. Morita Corporation 
33-18, 3-Chome, Tarumi-cho Suita City, Osaka, 
564-8650 Japan 
Tel: +81 6 / 6380 - 1521, Fax: +81 6 / 6380 - 0585 

 Malý ovládací panel minimalizuje priestorové požiadavky na 
inštaláciu prístroja  

EMTE-Company s.r.o. 
 Teslova 16, 821 02 Bratislava 

 tel./fax: +421(0)2 444 54 680 

mobil: +421(0)905 659 567 
        

e-mail: emte@emtecompany.sk 
www.emtecompany.sk 

 

http://www.morita.com/

