Společnost

Chironax Frýdek-Místek s.r.o./Bextron s.r.o.
.

byla založena v roce 1993 jako ryze česká soukromá
společnost. Náš nosný program tvoří výhradní
zastoupení renomovaných evropských výrobců
zdravotnické techniky, orientujeme se zejména
na kvalitní přístroje vysoké technické úrovně. Naše
společnost v současné době zaměstnává více než
30 pracovníků s vysokou profesní kvaliﬁkací, mohou
tak co nejlépe plnit požadavky našich zákazníků
a v maximální míře jim poskytovat obslužný
a poradenský servis.

Ultrazvukové systémy
Beyond ease

Beyond eﬃciency
Tento zástupce nové řady X je vybaven celou řadou unikátních technologií a podpůrných modalit pro dokonalé ultrazvukové snímky se
zvláštním důrazem na kardiologii. Inovovaný patentovaný algoritmus
XView+ dokáže v reálném čase redukovat šum a „speckle“ šum, CPI
technologie kombinuje nízkofrekvenční a vysokofrekvenční modulaci k navýšení rozlišení a penetrace, MicroV je nejmodernější nástroj
k hemodynamickému hodnocení vaskularizace a lézí, AutoEF plně automatické měření ejekční frakce na jedno kliknutí. MyLab X7 je dokonalý společník pro pokročilou ultrazvukovou diagnostiku.

Nová řada X s unikátní ergonomií přináší vynikající kvalitu zobrazení
společně s vysokou mírou uživatelského komfortu do všech oblastí ultrazvukové diagnostiky. Automatické funkce „na jedno kliknutí“ výrazně zrychlují práci se systémem, navyšují úroveň diagnostické hodnoty.
Řada X vstupuje na trh s novou řadou sond, která je klíčem k dokonalému ultrazvukovému skenu – design, nové materiály, výrobní postupy,
to vše jsou rozhodující faktory pro nejkvalitnější skeny.
•
•
•
•
•
•

Full HD IPS 19“ LED monitor
Nový uživatelský interface s kapacitní dotykovou obrazovkou
Výškově a stranově nastavitelný ovládací panel
Matrixové sondy a Single Crystal technologie
Operační systém WindowsTM 10
Baterie volitelně

Binokulární lupy

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

21“ Full HD IPS (24“ Barco volitelně) s OptiLight
5 konektorů pro sondy s frekvencí až 24 MHz!!!
Pokročilé ovládání EasyMode a EasyColor
Automatické optimalizace Doppler a Scan
Zero-click automatické měření ejekční frakce
Fúzování ultrazvukového live skenování s MRI, CT, PET
(volitelně)
• Virtuální biopsie, sharewave elastograﬁe s kvantiﬁkací,
kontrastní látky (volitelně)

HEINE HR optika -špička na trhu

KOMPLETNÍ SET libovolných HR lup
s LED světlem a akumulátorem

SET OBSAHUJE:
• lupy 2,5 x 420/2,5x340 se systémem I-View
• ochranné brýle S-Frame
• ochranu optiky
• polohovací páku
• hadřík z mikrovláken
SLEVA
• čistič optiky
• LED systém
• akumulátor mPack s transformátorem

Full HD IPS 21.5“ monitor
Rozšířené portfolio matrixových sond se Single Crystal technologií
Pokročilé modality XView+, CPI a MicroV v základním vybavení
Platforma WindowsTM 10
Kompletní kardio výbava včetně AutoEF
Strain a XStrain 4D volitelně

MyLab X8 - Limitless ultrasound imaging
Nejnovější (únor 2019) a nejvýkonnější model platformy X disponuje sadou nejmodernějších modalit pro pokročilou diagnostiku.
V základu je 21“ LCD monitor s technologií OptiLight, která umožňuje nastavovat míru osvětlení ve vyšetřovací místnosti. Nový způsob ovládání EasyMode a EasyColor využívá tři posuvné prvky na
dotykové obrazovce k rychlému nastavení obrazových parametrů
v černobílém i v barevném modu – odpadá složité upravování pomocí komplikovaných technických pojmů typu dynamický rozsah,
dynamická komprese, persistence, pulsně repetitivní frekvence
a mnoho dalších. Sonograf lze doplnit o integrovanou baterii pro
bleskový start během 15-ti vteřin. Novým rysem této třídy je 5 konektorů pro ultrazvukové sondy iQProbe.

15%

SET S-Frame 2,5 x 420 nebo 2,5 x 340
SET OBSAHUJE:
• lupy 2,5 x 420/2,5x340 se systémem I-View
• ochranné brýle S-Frame
• ochranu optiky
• polohovací páku
• hadřík z mikrovláken
• čistič optiky

Standardní cena: 28.044 Kč + 21%DPH
Akční cena: 25.239 Kč + 21% DPH

SLEVA 10%

Standardní cena setu: 59.478 Kč + 21%DPH
Akční cena setu: 50.556 Kč +21%DPH

Veterinární sety
SET 2
Obsahuje: vyšetřovací hlavici, oftalmoskop BETA 200,
uzavřené násadce o velikostech 57 x 4mm, 65 x 6mm,
90x 7mm, náhradní žárovku a pevný obal
SET 2 se standardní rukojetí na - 2,5V
Objednací číslo : G-148.10.118
Standardní cena: 19.766 Kč +21% DPH

SET 3
HEINE G100 LED
•
•
•
•

Nově s LED osvětlením (50 000 lux a 3 500k)
O 50% více světla než u starší verze s XHL osvětlením
Kompatibilní se všemi rukojeťmi HEINE
Bez nutnosti výměny LED
(životnost LED po celou dobu životnosti otoskopu)

Akční cena: 17.789 Kč + 21% DPH
SET 2 se standardní rukojetí, akumulátorem
a transformátorem – 3,5V
Objednací číslo : G-148.23.420
Standardní cena: 28.662 Kč +21% DPH

SET 1 s rukojetí s Li-ion akumulátorem
a USB transformátorem – 3,5V
Objednací číslo: G -112.28.388
Standardní cena: 18.115 Kč + 21% DPH

Akční cena: 25.795 Kč + 21% DPH

Akční cena: 16.303 Kč + 21% DPH

SET 2 se standardní rukojetí, akumulátorem a stolní nabíječkou
pro 2 rukojeti NT 300 – 3,5V
Objednací číslo: G-148.27.388
Standardní cena: 24.438 Kč +21% DPH

SET 1 s rukojetí s Li-ion akumulátorem
a stolní nabíječkou NT4 – 3,5V
Objednací číslo: G-112.24.420
Standardní cena: 21. 886 Kč + 21% DPH

Akční cena: 21.994 Kč + 21% DPH

SLEVA 10%

Akční cena: 19. 697 Kč + 21% DPH

SLEVA 10%

