وامللحقات

الكفاءة و
احلماية

ميزة اإلشعاع اخلاص بنا
تشتمل الفوائد املعروفة للمنهج اإلشعاعي على نزيف أقل وسرعة سير املريض وانخفاض تكاليف اإلجراءات .تقدم شركة  Meritالطبية مجموعة من
منتجات اإلشعاع اخلاصة املصممة ملزيد من حتسني "كفاءة" العمليات اإلشعاعية اخلاصة بك عن طريق تبسيط وتوحيد املجموعة اخلاصة بك .هذه
1
امللحقات اإلشعاعية تتضمن لوحة ذراع إشعاعية ذات حماية من التشتت اإلشعاعي لتحسني األمان للطاقم الطبي.

®Rad Board

®Rad Rest

™Rad Board Xtra

™Rad Trac

لوحة اإلشعاع هي لوحة الذراع الوحيدة التي
توفر حماية من التشتت اإلشعاعي.

توفر دع ًما للمعصم والكوع

تمكن من مد الذراع  90درجة عمودية
في أثناء الوصول

تمكن من سهولة تثبيت "لوحة اإلشعاع" عندما
يكون المريض على الطاولة

توفر  11بوصة إضافية ( 28سم) من مساحة
العمل عند وضعها بجوار "لوحة اإلشعاع"

تناسب جميع طاوالت معامل االختبار/األشعة

•  %40-33انخفاض في ارتفاع الخصر

1

•  %30-21انخفاض في ارتفاع الرقبة

1

ً
ضبطا سري ًعا وسه ً
ال ومعيار ًيا لعمليات
توفر
وصول اإلشعاع الخاصة بك.

توازن وتوجه الذراع
سهلة الضبط لتستوعب أقصى األطوال العلوية
مادة إسفنجية ناعمة لزيادة راحة المريض

ذات وجهين وقابلة إلعادة االستخدام

قابلة إلعادة االستخدام

تناسب جميع طاوالت معامل االختبار/األشعة

منطقة احلماية من
التشتت اإلشعاعي

ذات وجهين وقابلة إلعادة االستخدام
تعمل القوائم على دعم الستار وتساعد على تكوين
خزان لحفظ األجهزة والسوائل على اللوحة

طلب املعلومات

1بيانات عن امللف.
اجلزء #

الوصف

وحدة الطلب

RB100

لوحة ذراع ® Rad Board

تباع بشكل فردي ،غير معقمة

RBX

™Rad Board Xtra

تباع بشكل فردي ،غير معقمة

RT913

™Rad Trac

تباع بشكل فردي ،غير معقمة

RR811

®Rad Rest

تغلف بشكل فردي 10 ،وحدات لكل علبة ،غير معقمة
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