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roloji alan›nda 1991 y›l›ndan bu yana
yeni ürünler araﬂt›ran, geliﬂtiren ve
ürün yelpazesine yenilerini ekleyen,
kullan›c› ihtiyaçlar› ve beklentilerini
karﬂ›lamak üzere sürekli kendini
yenileyen ve her konuda kaliteyi
öncelikli tutan ELMED, kendi
alan›nda
öncülü¤ünü
devam
ettirmektedir.
MULTIMED Classic taﬂ k›rma
(ESWL) sistemi modüler yap›s› ile
kullan›c› ve hasta için konforlu bir
tedavi imkan› sa¤lar.
MULTIMED Classic ESWL sistemi
hem X-Iﬂ›n› hem de ultrason ile
eﬂzamanl›
(simultane)
olarak
odaklama yapabilecek özelliktedir.
Ana ünitenin kontrol paneli
üzerindeki butonlar yard›m› ile
kilovolt ayarlar›, kilovolt de¤erleri,
su doldurma, su boﬂaltma
fonksiyonlar›, uygulanacak ﬂok
miktar› kontrol edilebilir, tedavi
an›ndaki ﬂok miktar›, cihaz›n atm›ﬂ
oldu¤u toplam ﬂok miktar› gibi
de¤erler kontrol panelinden takip
edilebilir.

MULTIMED Classic Ana Ünitesi,
Tedavi
Masas›
ve
X-Iﬂ›nl›
görüntüleme cihaz› (LITHOSCOPE)
ayr› ayr› tümü tek bir kablolu uzaktan
kumanda ile de kontrol edilebilir.
Tedavi
masas›
endo-ürolojik
uygulamalar›na imkan verecek
üniversal niteliktedir. Tedavi masas›,
hasta yat›r›lan yüzeyinin her
yerinden röntgen ile skopi
yap›labilecek (radiolusent) özelliktedir.
‹ste¤e ba¤l› olarak ürolojik
çal›ﬂmalarda kullan›labilmesi için
masa trendelenburg ve lateral
eksende ayarlanabilir ve bu eksende
istenilen aç›da durdurulabilir.
Opsiyonel olarak her türlü ürolojik
(ayak destekleri, pozisyon ataçmanlar›,
serum ask›s› v.s.) amaçl› aksesuarlar› temin edilebilir.
MULTIMED Classic sahip oldu¤u bu
özelliklere ek olarak dünyadaki ilk
"Dinamik Hasta Kay›t ve Raporlama
Program› (DPRS)" ile hasta ve tedavi
ile ilgili bilgilerin tedavi s›ras›nda
kaydedilmesine
imkan
veren
yaz›l›ma sahiptir.
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LITHOARM Yüksek teknoloji Taﬂ
K›rma Sistemlerine uygulanabilen ve
yeni jenerasyon cihazlarda bulunmas›
gerekli olan, bilgisayar kontrollü
otomatik taﬂ odaklama sistemidir.
LITHOARM Otomatik Ultrasonik
Lokalizasyon Sistemi ile k›r›lacak taﬂ›n
görüntüsü elde edildikten sonra, taﬂ›n
odak noktas›na lokalizasyonu sistem
taraf›ndan otomatik olarak yap›l›r ve
taﬂ odak noktas›na getirildikten sonra,
odak noktas›nda olup olmad›¤›,
koordinatlar›n›n do¤rulu¤u izlenebilir.
LITHOARM ile düﬂük dansiteli veya
non-opak taﬂlar dahil olmak üzere her
tür taﬂ›n tedavisi yap›labilir.
Otomatik ultrasonik taﬂ odaklama
tertibat›, LITHOARM, her türlü
diagnostik ultrason cihaz›n›n konveks
problar›na adapte edilebilir.

Özel tasarlanm›ﬂ ﬂok reflektörü (çanak)
ile yüksek enerjili Elektro-Hidrolik
jeneratörü ve özel malzemeden yap›lan
standart elektrotlar› ile MULTIMED
Classic cihaz›n›n baﬂar›s› kan›tlanm›ﬂt›r.
Sistem, kullan›c›n›n iste¤ine ba¤l› olarak
hem standart hem de uzun ömürlü
elektrotlar ile kullan›labilecek ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r.

Odak
noktas›ndaki
merkez
eksenden
geçen opsiyonel bir
ultrasound
probe
ataçman› vas›tas›yla
kullan›c› her posizyonda
real-time görüntü alabilir
ve ultrasound ile manual
lokalizasyon yapabilir.

aﬂ k›rma tedavisindeki baﬂar›y› etkileyen en önemli
konu taﬂ›n odaklamas›n›n do¤ru ve hassas bir
ﬂekilde yap›lmas›d›r.
Sahip oldu¤u modüler ve bilgisayar kontrollü yap›s›
ile MULTIMED Classic taﬂlar›n hassas bir ﬂekilde
odaklanmas› için özel olarak tasarlanm›ﬂ U/C-Kollu
Floroskopi cihaz› – LITHOSCOPE veya herhangi bir
standard C-Kollu Floroskopi cihaz› ve/veya yine
ELMED taraf›ndan geliﬂtirilen Bilgisayar Kontrollü
Otomatik Ultrasonik Lokalizasyon Sistemi Robot
Kol – LITHOARM ile birlikte kombine edilebilmektedir.
Kullan›c›n›n de¤iﬂen ve geliﬂen ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› ve hasta konforunun artt›r›lmas› için
MULTIMED Classic ESWL sistemi taﬂ k›rma
tedavisinde eksiksiz çözümler sunmuﬂ ve yeni bir
standart oluﬂturmuﬂtur.

Teknik

Özellikler

Kompakt

Elektro hidrolik sistem (Elektrokondaktif sistem opsiyonel)
Elipsoidal
Membran ile kuru temas
Floroskopi ve/veya Ultrasound
135 mm (opsiyonel 160 mm’e kadar)
7.5x22 mm (%50 isobar çap)
1200 bar’a kadar ayarlanabilir
standart elektrot 0-21 kV aras›; uzun ömürlü elektrot 0-24 kV
40-150 ﬂok/dk. (opsiyonel)
Otomatik, EKG, Solunum ve manual (opsiyonel)
Su yast›¤› ile kapal› devre – 8.5 lt su tank› kapasitesi
1130 mm
1170 mm
460 mm
210 kg
TEDAV‹ MASASI

Düﬂük kurulum maliyeti
Anestezi gerektirmez

LITHOARM Robot Kol

Etkili ve Güvenli

Manipulator Tipi
Uygulama Aparat›
Parametreler
Aç› sensörleri
Yaz›l›m
Uygulama

Tamamen Bilgisayarl›

Aç›k devinimli kol
Ultrason probe tutucu
7 ba¤lant›, 6 eklem ve 5 aç›
Hassas aç› direnç alg›lay›c›
Windows iﬂletim sistemleri
Her tür taﬂ k›rma cihaz›na adapte edilir.

Ultrasonografi Cihaz› (opsiyonel)
Her türlü ultrason cihaz›n›n 3.5 Mhz konveks probu ile sisteme adapte edilebilir.

LITHOSCOPE U/C Kollu Floroskopi
(C-kollu ünite opsiyoneldir)

Düﬂük bak›m maliyeti

Gücü
Floroskopi Voltaj› (kV)
Floroskopi Ak›m› (mA)
Görüntü Yo¤unlaﬂt›r›c›
Röntgen Tüpü

Ayakta Tedavi

TV Kamera
Monitör

K›sa tedavi süresi

Kontrast oran›
Haf›za Sistemi

Böbrek – Tüm Üreter, Mesane ve

Ebad›
A¤›rl›¤›

3.5 kW (opsiyonel 5 kW – 18 kW – HF jeneratör)
40-110 kV – Otomatik Parlakl›k kontrolü (opsiyonel 40-120 kV)
0.2-3.5 mA – (Otomatik Parlakl›k kontrolü) ‹ki Temel Seçim
6" standart (opsiyonel 7"-9"-12" – 2 ve 3 alanl›)
Monoblok, sabit anot, çift fokus, standart 0.6-1.5mm fokal spot
Anot ›s› kapasitesi 45 kHU, (opsiyonel 0.6-1.8mm veya
0.3-0.6mm döner anot, 200 kHU anot ›s› kapasitesi)
Yüksek çözünürlüklü CCD Kamera
Medikal amaçl›, 17" Siyah-Beyaz, 625/50 Hz
(opsiyonel 18", 19", 21", 22" TFT,LCD, renkli)
35:1
Son Görüntü Haf›zas› (LIH) (Opsiyonel 4-128 görüntü haf›zas›,
DICOM 3.0 uygun kay›t sistemi)
Opsiyonel CD/DVD yaz›c› veya videoprinter ba¤lama imkan›,
140.000 görüntü haf›za sistemi
1830(Y)x1250(U)x510(G)
225 kg
GENEL

Enerji
Gürültü Seviyesi
Standartlar

115 / 230V AC (+/- % 10V), 60 / 50 Hz
78 dBA
EN 60601-1 S›n›f I, tip B
93/42/EEC, S›n›f IIb
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3 yöne elektrikli ( motorize trendelenburg
13o sa¤ yan ve 40o sol yan 13o trendelenburg /
40o ters trendelenburg ve tilt hareketleri opsiyonel)
Dikey (Aﬂa¤›-Yukar›) hareket 300 mm
Uzunlamas›na (boyuna) hareket 100 mm (ops. 150 mm)
Enine (yanlamas›na)hareket 100 mm (ops. 150 mm)
Yükseklik
850-1150 mm
Masa Tablas› geniﬂli¤i
640x1950 mm (ops. di¤er ölçüler mevcuttur)
Masa destek geniﬂli¤i
750x1250 mm
Taﬂ›ma kapasitesi
200 kg
A¤›rl›¤›
155 kg

Özellikler ve görünüm önceden haber verilmeksizin de¤iﬂtirilibilir.

Hareketler

Kolay Taﬂ›nabilir

tüm di¤er taﬂlar›n tedavisi

Cat. No. ELM-012/T Rev.01

MULTIMED CLASSIC
Enerji kayna¤›
Odaklama
Hasta temas›
Lokalizasyon
Odak mesafesi
Odak boyutu
Odak bas›nc›
Çal›ﬂma voltaj›
Vuruﬂ S›kl›¤›
Tetikleme modu
Su sistemi
Yükseklik
Uzunluk
Geniﬂlik
A¤›rl›k

