
Solu
¡ia inteligentå

Mobilitate crescutå

Maximå protecÆie

Tuburile generatoare ale sistemelor
X-Mind sunt situate în partea din
spate a monoblocului, asigurând o
mai bunå protecÆie pentru pacient,
deoarece distanÆa dintre spotul
focal çi piele este cu 50% mai
mare faÆå de configuraÆiile clasice.
Doza de radiaÆii dispersatå este
filtratå (echivalentul a 2mm Al la
70 kV) çi controlatå (mai puÆin de
0,25 mGy/h la maxim 1 m distanÆå
de spotul focal), oferind astfel o
protecÆie maximå utilizatorului çi
personalului.
Butonul de comandå prevåzut cu
un sistem de siguranÆå çi
microprocesorul ce controleazå
timpii de expunere, asigurå
iradierea pacientului cu o dozå
constantå.
Aceastå tehnologie eliminå
repetarea expunerii la raze x în
caz de sub sau supraexpunere.

Diversitatea braÆelor X-Mind de
tip pantograf oferå mare flexi-
bilitate în utilizare çi acurateÆe în
ceea ce priveçte poziÆionarea.
Noul mecanism realizat din aliaj
uçor are marginile rotunjite çi un
înveliç de protecÆie la nivelul
îmbinårilor.
BraÆul pantografic este uçor de
curåÆat çi poate fi decontaminat
conform regulilor impuse de
practica stomatologicå cu privire
la asepsie.
Existå trei variante de lungimi
pentru braÆul pantografic (montare
pe perete): 40 cm, 80 cm çi 110 cm,
rezultând distanÆe de la zona de
prindere de 143 cm, 184 cm çi 212 cm
(luând în calcul conul lung).

Numeroasele sisteme de control,
fac ca ambele modele X-Mind AC
çi X-Mind DC så poatå fi utilizate
cu încredere: auto-verificarea
elementelor panoului de comandå
de fiecare datå când aparatul este
pus în funcÆiune, verificarea
parametrilor instalaÆiei electrice de
cåtre timer  ajustarea automatå a
timpilor de expunere în raport cu
fluctuaÆiile tensiunii de alimentare,
asigurå o performanÆå de înaltå
calitate.

Cu toate cå echipamentul este
programat din fabricaÆie, toÆi
timpii de expunere pot fi
modificaÆi sau programaÆi çi
individual. Un singur buton permite
comutarea instantanee de la filmul
radiologic convenÆional intraoral la
senzorul digital, în mod succesiv,
venind în întâmpinarea medicilor
dentiçti în cel mai flexibil mod
posibil (setårile de bazå pot fi
uçor reinstalate, în orice moment).

SoluÆia inteligentå



X-Mind DC
Clasificare: echipament electromedical, clasa 1, tip B
Tensiune nominalå: 220/230/240 V~, monofazatå
FrecvenÆå: 50/60 Hz
Putere de absorbÆie la 220V: 0,8 kVA
RezistenÆa liniei: 0,5 Ω
Generator RX: Toshiba DG 073B
Tensiune înaltå: 70 kV
Curent anodic: 8 mA
Spot focal: 0,7 mm
Filtrarea totalå: echivalentul a 2 mm Al la 70 kV
Filtrare intrinsecå a tubului: echivalentul a 0,8 mm Al la 70 kV
RadiaÆia dispersatå: <0,25 mGy/h la o distanÆå de maxim 1 m
faÆå de spotul focal
Conul lung: cilindric cu o lungime de 31 cm (12”)
Timer-ul: timpul de expunere ajustabil de la 0,08 sec. la 3,2 sec.
Controlul emisiei de raze X: comutator cu cablu spiralat de 
3 m lungime pentru protecÆie 
Greutate totalå: 28 kg (greutatea capului tub: 9 kg)

Fabricat conform directivei Dispozitivelor medicale CE 93/42/EEC

Clasificare: echipament electromedical, clasa 1, tip B
Tensiune nominalå: 230 V~, monofazatå
FrecvenÆå: 50/60 Hz
Putere de absorbÆie la 220V: 1,4 kVA
RezistenÆa liniei: 0,5 Ω
Generator RX: Toshiba DG 073B DC
Tensiune înaltå: 60-70 kV
Curent anodic: 4-8 mA
Spot focal: 0,7 mm
Filtrare totalå: echivalentul a 2 mm Al la 70 kV
Filtrare intrinsecå a tubului: echivalentul a 0,8 mm Al la 70 kV
RadiaÆia dispersatå: <0,25 mGy/h la o distanÆå de maxim 1 m
faÆå de spotul focal
Conul lung: cilindric cu o lungime de 31 cm (12”)
Timer-ul: timpul de expunere ajustabil de la 0,02 sec. la 3,2 sec.
Controlul emisiei de raze X: comutator cu cablu spiralat de 3 m
lungime pentru protecÆie 
Greutate totalå: 25 kg (greutatea capului tub: 5,5 kg)

Fabricat conform directivei Dispozitivelor medicale CE 93/42/EEC

Echipament opÆional
Con scurt: cilindric cu lungimea de 20 cm (12”)
Con rectangular: secÆiune transversalå de 44x35 mm; lungime de 31 cm (12”)
BraÆ montare pe perete: 0,40 m sau 1,10 m
Buton de control secundar cu cablu extensibil
Låmpi exterioare pentru averizarea expuneii la raze X.
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X-Mind AC
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SoluÆia perfectå

X-Mind



Ergonomie

Garan
¡ia siguranÆei

Timer-ul brevetat utilizeazå o nouå
tehnologie ce permite recunoaçterea
automatå a tipului de generator çi
mai mult de atât poate controla
un model X- Mind AC sau X-Mind
DC, datoritå opÆiunilor de comandå
specifice (timer-ul X-Mind poate fi
conectat la douå generatoare AC
sau DC în acelaçi timp).
Organizarea exactå a comenzilor
alåturi de pictogramele panoului
de comandå asigurå alegerea
simplå çi uçoarå a programelor
de expunere.
Talia pacientului, tipul filmului sau
incidenÆele orizontale speciale
sunt uçor de programat.
De asemenea timpii de expunere
pot fi modificaÆi çi programaÆi
individual. 

Programul electronic compatibil cu
ambele tipuri de generatoare,
permite ca timpul de expunere çi
doza de radiaÆie absorbitå så fie
reduse.
Timer-ul modelului DC calculeazå
timpii de expunere care sunt
adaptaÆi perfect la sistemele
digitale (de la 0,02 secunde la
3,2 secunde în 23 paçi).
Utilizând senzorii digitali, timpul
de expunere este redus cu 75%
comparativ cu filmele radiologice
convenÆionale intraorale.

Modelul X-Mind AC are un timp de
expunere optimizat, putând astfel
utiliza chiar ultima generaÆie de
filme radiologice convenÆionale
intra-orale de tip „F”, fiind
compatibil çi cu senzori digitali
(timp de expunere de la 0,08 la 3,2
secunde în 17 paçi).
Utilizând filme de tip „F”, doza de
radiaÆie este reduså cu 60%
comparativ cu filmele de tip „D”.

Sistemele radiologice din seria
X-Mind AC çi X-Mind DC sunt
cunoscute prin performanÆa
constantå çi siguranÆa pe care le
oferå.
Camera dublå din componenÆa
monoblocului este realizatå dintr-
un aliaj uçor çi proiectatå într-o
singurå pieså: tubul generator
este situat într-un compartiment,
iar componentele electronice într-
un compartiment separat
scufundate într-o baie de ulei
dielectric (controlând temperatura
corectå de funcÆionare  çi asigurând
un coeficient înalt de izolare).
Softul cu care este prevåzut
aparatul radiologic X-Mind
compenseazå automat fluctuaÆiile
tensiunii de alimentare, astfel
radiaÆia emiså este întotdeauna de
cea mai bunå calitate, furnizând
imagini cu parametri reproductibili.

Tim
p de expunere minim



Timer-ul X-Mind: controlat de

microprocesor, timpii de expunere pot

fi modificaÆi çi programaÆi, comutarea

imediatå de la metoda radiologicå

convenÆionalå la cea digitalå se face

printr-un singur buton. Butoane

programate pentru incidenÆe speciale.

Conul lung: 31 cm (12”),

monoblocul efectueazå

rotaÆii de pânå la 395°.

Timpii de expunere ai sistemului 

X-Mind DC sunt optimizaÆi pentru a

putea utiliza senzori digitali.

Generatorul este compatibil cu toate

sistemele imagistice digitale.

Conul localizator policarbonat cu 0,7 mm

diametrul spotului focal pentru imagini

precise, çi 31 cm distanÆå de la piele

pentru o mai bunå protecÆie.



X-Mind DC

Douå tipuri de instalåri sunt posibile:

montarea pe picior mobil çi montarea

pe perete disponibilå în trei lungimi

de braÆ 

Noul X-Mind DC este dotat cu un generator Toshiba DG-073B-DC, prevåzut cu un
anod dublu din tungsten (intensitate de 4 mA çi 8 mA), çi care genereazå o

tensiune constantå de 60 kV sau 70 kV.
Noul generator X-Mind DC funcÆioneazå la frecvenÆe înalte çi potenÆial

constant, având ca rezultat, emisia de radiaÆii X de înaltå calitate.
Selectarea tensiunii radiografice (60 kV sau 70 kV) sau a intensitåÆii

curentului radiografic (4 sau 8 mA), permite obÆinerea unui diagnostic precis prin
metoda radiologicå intraoralå, cu o reducere de 35% a timpului de expunere, în

comparaÆie cu aparatele monofazate.
Timer-ul poate controla douå generatoare DC. Timpii de expunere extrem

de reduçi (minim 0,02 sec.) sunt adecvaÆi radiologiei digitale cu senzori CCD, CMOS
sau cu placå de fosfor (în acest caz, timpul de expunere este redus cu peste 50%

faÆå de cazul când se folosesc filmele radiologice de tip «E»).





X-Mind AC

Generatoarele X-Mind sunt prevåzute cu un con lung, recomandat pentru tehnica

paralelå. Conul scurt pentru tehnica bisectoarei sau conul rectangular, ce reduce

doza de radiaÆii aplicatå pacientului cu 50%, sunt disponibile ca opÆiuni.

Con rectangular (44 x 35 mm) Con scurt 20 cm (8")

Sistemul X-Mind AC este prevåzut cu un tub generator Toshiba DG-073B monofazat,
autoreglabil. Acesta genereazå o tensiune înaltå de 70 kV çi un curent de

intensitate idealå de 8 mA.
AcurateÆea imaginilor rezultå din concentrarea radiaÆiilor de densitate ridicatå într-un

spot focal cu diametrul redus (0,7 mm).
Sistemul este prevåzut (în configutaÆia standard) cu con lung.

Noul timer este conceput så utilizeze filme de tip «D», «E» sau «F» sau senzorii digitali.
X-Mind AC poate fi instalat cu uçurinÆå çi poate controla unul sau douå generatoare

indiferent de tehnologie: AC + AC sau AC + DC.
X-Mind este un concept unic în radiologia intraoralå, datoritå flexibilitåÆii în utilizare,

oferitå operatorului.


