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Radiografia pośrednia CR  
dla lekarzy weterynarii! 

 
 

Prezentujemy czytniki weterynaryjne FireCR Flash produkcji  

3DISC Imaging — z nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi 

pokrywającymi pełen zakres potrzeb weterynaryjnych. 
 

Najwyższa jakość obrazu 

Nową linię produktów weterynaryjnych FireCR Flash wyróżnia zaawansowana 

technologia opracowana pioniersko przez 3DISC Imaging, skutkująca najwyższą 

sprawnością akwizycji sygnałów — co daje krystalicznie czystą jakość obrazu, tak 

wymaganą w weterynaryjnych aplikacjach obrazowania. 
 

Całkiem nowy design 

Czytnik weterynaryjny FireCR Flash jest mały i lekki. Dzięki tej kompaktowości czytnik 

można umieścić na biurku, lub też zamontować na ścianie, co jest doskonałym 

rozwiązaniem dla kliniki lub gabinetu weterynaryjnego z największymi nawet 

ograniczeniami przestrzennymi.  FireCR Flash akceptuje paletę rozmiarów kaset 

zaspokajając wszelkie potrzeby obrazowania — w tym unikalną kasetę do stomatologii 

weterynaryjnej. A same kasety są wytworem zaawansowanej technologii, dzięki której 

są one szczególnie solidne i trwałe. 
 

Niezrównana elastyczność 

Linia produktów weterynaryjnych FireCR Flash obejmuje modele o różnej prędkości 

obrazowania, oferując rozwiązania pod dowolne potrzeby i budżet. A gdy potrzeby 

wzrosną, łatwo i niedrogo można lokalnie urządzenie zmodernizować do wyższej 

wydajności.  
 

Jedynie 3DISC Imaging 

Żadna inna firma nie oferuje tak wyjątkowej kombinacji modeli, cech i opcji. Daje 

to Waszej praktyce lub klinice nieporównywalną wartość i elastyczność — oraz 

gwarantuje, że Wasza inwestycja w technologię będzie bezpieczna.  

 
 
 

ZALETY 
 

■ Krystalicznie czysta jakość obrazu 

■ Szybki— do 70 pełnowymiarowych płyt / godzinę 

■ Możliwość modernizacji w terenie chroni 

inwestycję technologiczną   

■ Ultralekki, kompaktowy, z możliwością montażu  
naściennego 

■ Nowe mocne i wytrzymałe kasety.   

■ Nie zagina płyty obrazowej 

■ Akceptuje trzy standardowe rozmiary kaset 

■ Unikalna weterynaryjna kaseta stomatologiczna 

■ Automatyczna obsługa kasety i płyty obrazowej   

■ Zintegrowane skanowanie i kasowanie w 
pojedynczym kroku 

■ Mocna optyka ze stabilizacją ukosowania 

■ System bez wentylatora zapobiegający 

skażeniom   

■ Cichy, stabilny, o  niskich wymaganiach 
konserwacyjnych 

■ Optymalny dla telemedycyny 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Czytniki weterynaryjne FireCR Flash  

■ Krystalicznie czysta jakość obrazu 

■ Zaspokajająca wszelkie potrzeby paleta prędkości skanowania  

■ Kompaktowe i nadające się do montażu naściennego dosłownie 
wszędzie  



 

 
 

 

Poznaj zalety czytników  
weterynaryjnych FireCR Flash  

 
 

 

 
Sprawdzona technologia 

Wprowadzając technologię weterynaryjną FireCR Flash firma 

3DISC Imaging daje użytkownikom wymaganą jakość obrazu 

oraz zwiększoną stabilność i niezawodność. System jest łatwy w 

instalacji, stosowaniu i utrzymaniu, oraz bezproblemowo 

integruje się z Waszym systemem informatycznym. 

 
Optymalizacja parametrów 

Czytniki weterynaryjne FireCR Flash optymalizują wszystkie 

parametry obrazowania, dając wysokojakościowe obrazy, 

które można wzbogacać, powiększać oraz bezzwłocznie i bez 

utraty rozdzielczości przesyłać w dowolne miejsce. 

 
Kompaktowy i ultralekki 

Czytniki weterynaryjne FireCR Flash są niezwykle kompaktowe  

i lekkie.  Ważąc jedynie 19,5 kg i o wysokości poniżej 14 cm, są 

idealne dla lokalizacji, gdzie wolne miejsce jest szczególnie 

cenne — oraz nadają się do montażu naściennego i z łatwością 

mieszczą się w najmniejszych nawet gabinetach. Można je 

również przewozić bezpośrednio do zwierzęcia — co jest 

idealnym rozwiązaniem dla praktyk obrazujących duże 

zwierzęta.   
 

Wysoka wydajność 

Czytniki weterynaryjne FireCR Flash są zaprojektowane do 

dużej wydajności ultraszybkiego jednopłytowego systemu 

radiologii pośredniej CR. Prędkość skanowania wynosi do 70 

pełnowymiarowych płyt obrazowych na godzinę, zaspokajając 

potrzeby nawet najbardziej obciążonego pracą środowiska 

klinicznego. 
 

Nowe kasety 

Czytniki weterynaryjne FireCR Flash wyróżniają się nowymi 

kasetami, które zaprojektowano do stosowania w maksymalnie 

obciążonych pracą klinikach i praktykach weterynaryjnych. 

Specjalna metalowa płyta "przeprowadza" płytę obrazową 

przez system.  

Podczas procesu odczytu płyta obrazowa nigdy się nie 

wygina, nie roluje i niczego nie dotyka. Redukuje to 

możliwości uszkodzeń i przedłuża żywotność kosztownych 

płyt obrazowych. 

 
Nowa  “stomatologicznie dedykowana” kaseta weterynaryjna  

Unikalna, nowa kaseta do stomatologii weterynaryjnej pozwala 

praktykom bez dedykowanego czytnika FireCR Dental na 

skanowania stomatologicznych płyt obrazowych za pomocą 

czytnika weterynaryjnego FireCR Flash. Ta “stomatologiczna 

gotowość” jest tanim rozwiązaniem obrazowania płyt 

stomatologicznych w Waszej praktyce. Wraz ze wzrostem 

zapotrzebowania na obrazowanie stomatologiczne można po 

prostu dodać do systemu czytnik FireCR Dental dla wyższej 

jakości obrazu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Linia czytników weterynaryjnych 
FireCR Flash 
 

 
 

 
■ Czytnik FireCR Flash 70  

■ Czytnik FireCR Flash 50  

■ Czytnik FireCR Flash 30  
 

 

Dołącz do rosnącej liczby praktyk polegających na wysoce 

elastycznym systemie weterynaryjnym FireCR Flash, który może 

efektywnie pracować w klinikach weterynaryjnych dowolnej 

wielkości. 

 
■ Wyjątkowa jakość obrazu 

■ Dokonaj wyboru spośród trzech modeli zależnie od 

wymagań odnośnie prędkości obrazowania 

■ Wykonaj upgrade ze wzrostem liczby odczytywanych 
obrazów 

■ Kompaktowy, lekki oraz z możliwością montażu naściennego 

w praktykach o ograniczonej powierzchni 

■ Skanuje pełen zakres rozmiarów kaset — wraz z idealną 

przy badaniu koni kasetą 18 cm x 24 cm, oraz nowatorską 

weterynaryjną kasetą stomatologiczną 

■ Posiada oprogramowanie do obrazowania QuantorVet+  —
najnowszej generacji, szybko pracujący program na stację 
roboczą, z prostym w obsłudze intuicyjnym interfejsem 
użytkownika  

Pionowy montaż naścienny 

■ Odstaje od ściany jedynie na 13 cm 

■ Umożliwia instalowanie w klinikach  

z ograniczoną ilością wolnego miejsca   

 
 
 
 
 

Kasety 

Czytniki weterynaryjne FireCR Flash pracują  

z całym wachlarzem najczęściej stosowanych 

rozmiarów kaset: 

■ 35 cm x 43 cm 

■ 24 cm x 30 cm 

■ 18 cm x 24 cm

 

Weterynaryjna kaseta stomatologiczna 

■ Rozmiar kasety 24cm x 30cm 

■ Dostępne rozmiary płyt obrazowych:  
0, 1, 2, 3, 4c oraz 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dopasuj system by zaspokajał Twoje wymagania 

■ Jesteście dużą praktyką weterynaryjną lub obciążonym zadaniami szpitalem dla zwierząt, gdzie wymagana jest duża prędkość obrazowania?  

■ Specjalizowaną lecznicą dla dużych zwierząt, potrzebującą funkcjonalności mobilnego obrazowania?  

■ Praktyką poszukującą kosztowo efektywnego sposobu skanowania obrazów stomatologicznych? 

■ Czy też mniejszym gabinetem o ograniczonym budżecie, lecz z planami na rozwój? 
 

Odpowiedzią na te pytania jest czytnik weterynaryjny FireCR Flash produkcji 3DISC Imaging o właściwościach i opcjach dostosowanych do 
WASZYCH potrzeb. 



 

 
 
 
 

    
 

       

 

 
 
 
 

 

 
 

 Zmienne warunki 
środowiskowe mogą wpływać 
na uzyskiwane wyniki. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych bez uprzedniego powiadomienia 

FireCR, FireCR+, FireCR Flash, FireCR Dental, FireID, 3DISC, 3DISC Imaging, Quantor, QuantorMed, QuantorMed+, QuantorVet, QuantorVet+, 
QuantorDent oraz QuantorDentVet są znakami handlowymi firmy 3D Imaging and Simulations Corp (3DISC) 
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3DISC Americas, Inc. 

22560 Glenn Drive, Suite 116 

Sterling, VA 20164, United States 

3DISC Europe ApS 

Gydevang 39-41 

3450 Alleroed, Denmark 

3D Imaging & Simulations Corp. (3DISC) 

Bldg. 1, 48, Yuseong-daero 1184 beon-gil, 

Yuseong-gu, Daejeon, Korea 

Tel: +1 800 570 0363 

Fax: +1 703 430 8320 

Tel: +45 88 276 650 

Fax: +45 88 276 651 

Tel: +82 42 931 2100 

Fax: +82 42 931 2299 

www.3DISCimaging.com 

sales@3DISCimaging.com 

Rozmiary kaset: 35cm x 43cm, 24cm x 30cm, 18cm x 24cm 

Dental Imaging Plate sizes: 0: (22 x 31 mm), 1: (24 x 40 mm), 2: (31 x 41 mm), 3: (27 x 54 mm), 4c: (48 x 54 mm), 4: (57 x 76 mm) 

System set-up options: Tabletop  •  Vertical wall mount 

Selectable Pixel Size: High: 100µm  •  Standard:  200µm 

Throughput: Medical 70: Do 70 płyt/godz. (35cm  x 43cm) 

Medical 50: Do 50 płyt/godz. (35cm  x 43cm) 

Medical 30: Do 30 płyt/godz. (35cm  x 43cm) 

Resolution: Data Capture: 16-bits per pixel, 65,535 graytones 

Wymiary (H x W x D):                  137 x 456 x 803 mm  

Waga:          19.5kg 

Software: Image File Formats: DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG  •  DICOM Send  •  Image Viewer  •  Window Level 

Multi Frequency Image Processing • Zoom, Cropping, Mark • User defined LUT • DICOM Print • CD/DVD Burning 

Zalecane parametry Intel Core i5 

stacji roboczej: Dysk twardy 500 GB, 4 GB RAM 

Windows 7 i 8 (32-bit i 64-bit) 

CD/DVD, 3 porty USB 2.0  

Monitor: 1920x1080, 1440x900, interfejs  DVI  

Zasilanie: 110/220/240V, 60/50 • UPS  

Atesty: FDA 510(k) • CE (0120) • UL, cUL, FCC  • Health Canada • PMDA Japan • Brak atestu do mammografii 

Safety Standards: EN 60601-1 • EN 60825-1 • EN  60601-2 

Warunki pracy: Temperatura:  15-30 °C  •  Gradient temperatury: 0.5 Deg. °C / Min. 

Wilgotność: 15%-95%  wzgl.  •  Pole magnetyczne: Max. 1260 T 

DANE TECHNICZNE 

 

Dlaczego 3DISC Imaging? 

Firma 3DISC Imaging jest pionierem rozwoju wysokojakościowych produktów obrazowania na rynku medycyny, 

stomatologii, chiropraktyki, pediatrii i weterynarii.  Jej produkty opierają się na innowacyjnych koncepcjach technologicznych. 

Tworzone dzięki temu wysoce efektywne, kompaktowe urządzenia i oprogramowanie zapewniają niezrównaną jakość 

obrazowania w przystępnej cenie. Ultranowoczesne produkty firmy znajdują zastosowanie w coraz to większej liczbie klinik 

weterynaryjnych, szpitali, gabinetów chiropraktyki i specjalistycznych przychodni na całym świecie. 
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Przechwytywanie danych:  16 bitów na piksel, 65 535 odcieni szarości 

 
Dystrybucja w Polsce: 

POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa 

ul. Obodrzycka  61 
61-249 Poznań 

Tel: +48 61 657 6732 

weterynaria@polnet.poznan.pl 

www.polnet-wet.pl 

Rozmiary  kaset: 

Opcje montażu systemu: Nabiurkowy      Pionowy montaż naścienny 

Wydajność skanowania: 

Oprogramowanie: 

Standardy bezpieczeństwa: 

Wysoka rozdzielczość:  100 m      Standard: 200 m 

Rozmiary dentystycznych płyt obrazowych:   

Ustawiany rozmiar piksela:   

Rozdzielczość:   

Środowiskowe warunki pracy:   

110/220/240V, 50/60 Hz      Wymagany UPS 
naścienny 

Formaty plików obrazowych: DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG   Funkcja DICOM Send   Przeglądarka obrazów   Wieloczęstotliwościowe 

przetwarzanie obrazów Window/Level    Zoom, Przycinanie, Znaczniki   Definiowana przez użytkownika tablica LUT   DICOM Print   Wypalanie CD/DVD 

http://www.3discimaging.com/
mailto:sales@3DISCimaging.com

