
VÁLTÁS A DIGITÁLIS RADIOLÓGIÁBAN
Nagy sebességű teljes-test digitális 

radiológia, alacsony sugárdózissal és szórt-sugárzással.

A Lodox jelentős szerepet játszik a traumás betegek ellátásának kezdetén, egy fontos előrelépést jelent a traumatológiai képalkotók 
palettáján.1 A sérülések figyelemre méltó kimutatási aránya, az alacsony sugárzási dózis és a sebesség, amellyel az egész test 
értékelhető, előnyösek az akut traumás betegek elsődleges felmérésében.2 A Lodox időtakarékos, alacsony dózisú vizsgálatot biztosít 
a sürgősségi osztályok számára, minimális interferenciával a kezdeti újraélesztésben.3

MEDIKAI ALKALMAZÁSOK:  

   Poly-trauma Lőtt sebek Idegen test vizsgálat Csontváz vizsgálat Húgykövek Tömeges katasztrófák       
   Ventriculoperitonealis söntök Pediátriai képalkotás   Bariatrikus képalkotás     Trauma a katonai orvoslásban



TELJES TEST
A Lodox egyetlen (nem összefűzött), nagy felbontású röntgen képet készít a teljes testről. Vizualizálja az 
elsődleges trauma vizsgálat során a csontváz, a mellkas és a medence patológiákat „all-in-one” módon, és a 
hagyományos röntgensugárzásnál pontosabban jeleníti meg azokat.3 A teljes test képalkotása lehetővé teszi a 
beteg teljes sérülési mintázatának jobb megértését.4

NAGY SEBESSÉG
A Lodox röntgenberendezésen a két síkon végezhető teljes test traumakép vizsgálat 3-6 percig tart.5 A radiográfiai adatok 
gyors kinyerése különösen fontos az ATLS újraélesztésnél, ahol az időből lehet következtetni a kimenetelre.1

ALACSONY SUGÁRZÁS
A sugárdózis és a szórt-sugárzás lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos röntgenberendezéseknél. Ezek a 
tulajdonságok együttesen javítják a kezelők biztonságát, jelentősen csökkentik a betegek sugárterhelését, és lehetővé 
teszik a megszakítás nélküli újraélesztést a képalkotás során.6 A lényegesen alacsonyabb sugárdózis és a magas 
diagnosztikai képminőség miatt a Lodox egy kitűnő választás a pediatriai poly-traumák esetében.

A mellkas, a tüdő, a mediastinalis, a medencei és a perifériás sérülések kimutatására megállapították, hogy a Lodox 
berendezéssel készült nagy felbontású, nagy kontrasztú képek jobbak vagy egyenértékűek a hagyományos 
röntgenképekkel.4 A lineáris rés-szkennelés egyedülálló, fókuszált legyező-sugár technológiája javítja a képminőséget, 
csökkentve a beteg szórásából adódó képromlást, különösen nagyobb pácienseknél.
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