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W historii urządzeń do obrazowania 

rentgenowskiego firma GE Healthcare zawsze 

wiodła prym w innowacji.

Dziś firma GE Healthcare czyni kolejny krok 

naprzód, proponując proste, konwencjonalne 

rozwiązanie radiograficzne, które ułatwi pacjentom 

dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Najnowsza innowacja firmy GE Healthcare 

w postaci aparatu rentgenowskiego XR 6000 

dostarcza przychodniom, ośrodkom podstawowej 

opieki zdrowotnej i szpitalom niezawodny, 

ekonomiczny i wysokiej jakości produkt.

Technologia,
na której możesz 
polegać

1896.................1913.................1999.................Dziś

Roentgen odkrywa 

promieniowanie 

rentgenowskie / GE 

rozpoczyna produkcję 

swego pierwszego 

urządzenia rentgenowskiego

William David Coolidge

z ramienia GE wynajduje 

żarnik wolframowy 

używany w lampie 

rentgenowskiej

GE rozpoczyna produkcję 

cyfrowych systemów 

rentgenowskich

6 konwencjonalnych 

i 6 cyfrowych systemów 

radiograficznych.

GE rozszerza swoją ofertę 

o produkty dostosowane 

do rynków wschodzących





Zbudowany na solidnej, łatwej 

w użyciu platformie...

270 APR* doskonała jakość obrazu przy 

niskiej dawce i bez konieczności 

ponownych prób

Przyjazna dla operatora 

i intuicyjna konsola 

z mapą ludzkiego ciała

Lampa 0,6/1,2 mm zapewniająca doskonałą 

jakość obrazu w przypadku zarówno drobnych, jak 

i obszernych części ciała pacjentów

8-kierunkowy ruchomy stół ułatwiający 

pracę i zapewniający dokładne i szybkie 

ustawienie badanego

Głowica lampy z jednym 

przyciskiem dotykowym 

ułatwiająca szybkie ustawianie

Stół przystosowany dla pacjentów 

o masie ciała do 220 kg pozwalający na 

przeprowadzenie badania u każdego 

pacjenta

Stojak na lampę obracany o 180°, 

pozwalający na uzyskanie dostępu do urządzenia 

wszystkim pacjentom (np. na wózkach 

inwalidzkich).

Generator 50 kW pod stołem, zapewniający 

optymalne wykorzystanie przestrzeni

Pedał zwalniania stołu ułatwiający 

przemieszczanie pacjenta

Mechaniczne prowadzenie optymalizujące szybkość 

pracy i sprawność obsługi pacjentów

krótsze czasy badania

ź Intuicyjna konsola

ź Łatwe ustawianie

ź Obszar badania od stóp do głów

ź Do wykonania zdjęcia wystarczą 3 kliknięcia

* Programy anatomiczne



Postaw na pewność
Solidny i łatwy 

w utrzymaniu

Stworzony, by trwać... 

Zapomnij o awariach!

Aparat XR 6000 został poddany 

gruntownym badaniom w celu 

zapewnienia niezawodności jego 

konstrukcji.

ź Lampa przewidziana jest na ponad 

40 000 zdjęć

ź Generator opracowano pod kątem 

wytrzymałości na nieregularne 

zapotrzebowanie 

na energię elektryczną.

Znacznie szybszy serwis dzięki łatwemu 

dostępowi do generatora 

i zasilacza aparatu XR 6000.

Bez dodatkowych inwestycji. 

Gotowy do pracy w 1 dzień

Aparat XR 6000 opracowano tak, aby 

pasował do wszystkich środowisk

ź Wystarczy pomieszczenie 

o powierzchni 5,5 m x 4 m

ź Zmniejszone zapotrzebowanie na 

przestrzeń dzięki wbudowanemu 

generatorowi

Łatwy w montażu

Minimum przygotowań.

Brak konieczności 

remontu pomieszczenia

ź Konstrukcja systemu bez uchwytów 

sufitowych lub ściennych

ź Czas montażu tylko 1 dzień



Wykorzystaj 
doskonałą 
jakość obrazu 
aparatury GE 
Healthcare

Kompatybilność z radiografią komputerową 
(CR) dla lepszego obrazu

Dzięki lampie dwuogniskowej (0,6/1,2 mm) 

i opcjonalnej siatce do radiografii komputerowej, aparat 

XR 6000 daje możliwość wyboru pomiędzy kilkoma 

technologiami, które pomogą Ci w dokonaniu trafnej 

diagnozy.

Funkcja DAP (Dose Area Parameter) pozwala na 

automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na 

ekranie konsoli. Aparat XR 6000 został opracowany pod 

kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 

technikom i pacjentom.



Nowa koncepcja opieki zdrowotnej

Firma GE wspiera praktyków medycyny w przekształcaniu 

systemu opieki zdrowotnej poprzez dokonywanie 

przełomowych odkryć w dziedzinie biologii i technologii. 

Nasze doświadczenie w zakresie obrazowania medycznego 

i technologii informatycznych, diagnostyki medycznej, 

systemów monitorowania pacjentów, opracowywania leków 

i technologii produkcji biofarmaceutyków pozwala 

pracownikom służby zdrowia na całym świecie odkrywać 

nowe sposoby wcześniejszego przewidywania, diagnozowania 

i leczenia chorób. Model ten określamy mianem „Early Health” 

- wczesnego ozdrowienia. Jego celem jest pomoc lekarzom we 

wcześniejszym wykryciu choroby, uzyskaniu dostępu do 

większej ilości informacji i wcześniejszym podjęciu bardziej 

ukierunkowanego leczenia, aby mogli pomóc swym 

pacjentom żyć pełnią życia.

Odkrywamy świat medycyny na nowo.
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