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DDD-DIAGNOSTIC - tradiční specialista 
pro nukleární medicínu s 25letou 
tradicí a unikátními inovacemi

dánská firma ddd-diagnostic od roku 1987 vyrábí přístroje 

pro nukleární diagnostiku a má na tomto poli celou řadu 

unikátních řešení. do roku 2011 dodávala své přístroje jako 

oem produkty velkým firmám (na míru pro velké dodavatele 

jako jsou siemens, Ge, philips  apod.), kteří výrobky dodávali 

pod svými vlastními jmény. 

od roku 2011 dodává kromě oem produktů také přístroje přímo koncovým 

zákazníkům pod svým jménem – a to mimo omezení definovaná OEM 

odběrateli.

• novou unikátní konstrukcí snímacích prvků, které nejsou kruhové, 

 ale čtvercové. Zvyšuje se tak citlivost a redukují „mrtvé“ plochy, 

 ze kterých nelze snímat signál. skandinávský vysoce účelný design zajistí   

 nejvyšší ergonomické nároky. 

• cíleným zaměřením na komfort pacienta. díky unikátní konstrukci není závěs 

 panelů senzorů u přístroje pro celotělové snímání Quantumcam ve tvaru 

 tunelu, daném mechanikou ct. snímací panely jsou zavěšeny na volně 

 pohyblivá ramena, která umožňují velmi snadno nastavit přístroj podle   

 aktuálních potřeb. pacient netrpí pocitem, že je uzavřen v tunelu. 

 Je k němu snadný přístup a vyšetření lépe snáší.

• nejúplnější nabídkou diagnostických zobrazovacích systémů, která umožní   

 výraznou racionalizaci provozu oddělení s lepším využitím celotělových   

 systémů pouze tam, kde je to nezbytné.

ddd nabídka se vyZnačuJe:



QuANTumcam

celotělový spect, unikátní „beztunelová 

konstrukce, nejmenší požadavky na plochu 

místnosti na trhu 
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CORcam 

specializovaný systém určený pro 

vyšetření srdce s vysokou kvalitou 

zobrazení dvěma na sebe kolmými 

systémy, konstrukce a funkce umožní 

velkou průchodnost pracoviště



 SOlO a SOlOmobile 

dva systémy pro zobrazení malých 

orgánů (např. thyreoidea) se všemi 

technologiemi pro toto zobrazení.
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solo mobile lze i snadno převážet 

a napájet z akumulátorů.



Unikátní konstrukce lůžka s vestavěným velkým obdélníkovým 

panelem, která je optimalizována pro vyšetření ledvin. Kromě  

úspory času velkého systému je vyšetření pomocí NephroCam 

pacienty velmi dobře snášené.

NephROcam
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ddd-diagnostic je v české a slovenské republice zastupována firmou 

meDKONSulT, s. r. o. s centrálou v Olomouci a kancelářemi v praze a Trenčíně. 

medkonsult, s. r. o. se od roku 1992 zaměřuje na diagnostickou techniku 

jako jsou ultrasonografické a urodynamické přístroje. od roku 2011 zastupuje 

také firmu ddd-diagnostic. 

rádi vám osobně podáme podrobné informace. bližší informace naleznete také 

na stránkách výrobce: www.ddd-diagnostic.dk 

nebo na našich stránkách: www.medkonsult.cz
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