Sistema de raios X DRX-Compass *

Eficiência.
Expansibilidade.
Fácil de usar.
Navegue por novas direções em desempenho e flexibilidade.

SOLUÇÕES DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS INTELIGENTE

*Não disponível para venda comercial,
aguardando liberação da ANVISA

Versatilidade aliada
ao valor.
Manter o rumo durante a jornada para o
futuro da aquisição de imagens pode ser
difícil. Atualmente, muitos centros de imagem,
incluindo o seu, gostariam de oferecer os
benefícios de um conjunto completo de raios
X com recursos avançados. E, naturalmente,
você deseja a versatilidade, funcionalidade e
qualidade em que possa confiar ao longo dos
anos e do crescimento de sua instalação. Mas,
talvez você esteja aguardando uma indicação
clara sobre qual caminho escolher.
E ela está aqui. Assim como uma bússola
sempre aponta para o norte, o sistema de
raios X CARESTREAM DRX-Compass indica o
caminho para um futuro de sucesso. Ele tem
a seleção certa de recursos e opções para
levar seu fluxo de trabalho a um novo nível
de eficiência, com o intuito de atender às suas
necessidades mais urgentes agora e fornecer
um caminho de expansão claro para o futuro.
Quaisquer que sejam as suas necessidades,
o DRX-Compass manterá você no caminho
certo para um desempenho excelente e uma
solução que crescerá junto com você.
Resumo das vantagens
•

Qualidade de imagem excepcional para dar suporte
diagnósticos precisos

•

Tecnologia escalável e atualizável para ajudar a eliminar
a obsolescência

•

Ampla seleção de componentes para configurar
o sistema ideal para suas necessidades

Nós ouvimos suas necessidades –
e as respondemos.
Quando nossos clientes falam, nós ouvimos. Portanto, quando
ouvimos clientes em todo o mundo dizer que precisavam de
uma sala com todos os recursos, versátil e escalável, nós
começamos a trabalhar.
O DRX-Compass é o resultado.

Navegue pelo novo sistema de raios X DRX-Compass.
Experimente versatilidade, funcionalidade e excelente qualidade de imagem.

Visualização de imagem exibida
na parte principal do tubo
permite que os técnicos em radiologia
permaneçam com o paciente durante o exame.
Os botões codificados por
cores na alça da parte principal do tubo
correspondem às cores nos trilhossuspensos para
que os técnicos em radiologia saibam automaticamente
qual botão controla qual movimento.
O suporte de parede opcional angula -20/90 graus para fácil
posicionamento do paciente durante exames transversais.
A centralização automática opcional
otimiza a facilidade de uso e acelera
o fluxo de trabalho.

Recursos adicionais
Login Swipe-n-Go para acesso fácil e seguro,
o uso do teclado não é necessário.
A interface de usuário comum a todos os produtos
Carestream CR/DRX reduz o tempo de treinamento
e facilita a transição entre os sistemas Carestream.
Recursos opcionais
O processamento de imagens SmartGrid suporta
qualidade de imagem cristalina em uma dose mais
baixa sem o uso de uma grade tradicional.
O Auto-LLI facilita a aquisição de imagens longas.
A colimação automática suporta posicionamento
automático preciso para maior facilidade de uso
e tempos de exame mais curtos

Todos se beneficiam com os recursos avançados que o DRX-Compass tem a oferecer.

Paciente
•

A tecnologia DR melhora
a velocidade com que
um exame pode ser
realizado, auxiliando em
um diagnóstico mais rápido.

Técnico em
radiologia
•

•

O sistema é extremamente
fácil de usar.
Recursos opcionais estão
disponíveis para melhorar os
fluxos de trabalho dos usuários.

Administrador
de radiologia

Radiologista
•

•

Qualidade de imagem
excepcional que suporta
diagnósticos precisos.
Configura o sistema para
atender às necessidades
e tipos de exames de seu
centro de imagens

•

Retorno do investimento – esta
sala de raios X com todos os
recursos é sua por um preço acessível.

•

Escolha o detector certo para as
necessidades de seu centro de imagens.

•

É escalável, flexível e confiável.

•

O software ImageView fornece
melhorias na segurança cibernética.

Físico/engenheiro
biológico.
•

Uma dose mais baixa está
disponível com as opções de
processamento de imagens
SmartGrid e detector de césio.

Conheça nossa linha de detectores DR.
Nosso portfólio de detectores DR inclui modelos sem fio, compartilháveis e fixos.
Descubra o detector certo para as suas necessidades em carestream.com/detectors
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INDEPENDENTEMENTE DO CAMINHO
QUE VOCÊ ESTÁ SEGUINDO,

SOLUÇÕES DE AQUISIÇÃO
DE IMAGENS INTELIGENTE

NÓS O LEVAREMOS ATÉ
ONDE VOCÊ PRECISA IR.
O caminho mais rápido para chegar ao sucesso no futuro da aquisição
de imagens.
Caminhando em direção ao futuro da aquisição de imagens, qual é o próximo
passo? Talvez você precise acelerar seu fluxo de trabalho de raios X. Ou
acrescentar novas modalidades de aquisição de imagens em seu centro para
oferecer melhor atendimento ao paciente.
Não importa para onde estiver indo, nós temos as soluções inteligentes que
você precisa: Pacotes completos de salas de aquisição de imagens digitais e
unidades móveis de última geração. Detectores sem fio compartilháveis e kits
de reconversão de CR para DR. Sistemas CR com custo acessível. Sensores de
imagens digitais avançados e nosso serviço Managed Print Solutions. Assim
como modalidades adicionais, incluindo TC (tomografia computadorizada) e
fluoroscopia de extremidades. E, como sempre, o padrão-ouro na tecnologia
de filmes de raios X.
Comece a traçar seu futuro hoje.
Desde pequenas clínicas, centros de atendimento urgente e clínicas
especializadas até grandes hospitais e centros de imagem, todo tipo de
estabelecimento encontrará uma solução da Carestream para atender às
necessidades mais específicas. Acesse carestream.com e comece seu caminho
rumo a uma maior produtividade e um padrão mais elevado de atendimento
ao paciente.
A Carestream também oferece soluções de testes não destrutivos para ajudar
a garantir a qualidade e a segurança nas indústrias aeroespacial, petroquímica
e outras, bem como na fabricação de contratos para levar produtos revestidos
inovadores ao mercado.

carestream.com/drx-compass
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Uma comunidade de atendimento e suporte.
Para obter um serviço confiável,
consulte nossa Rede de sucesso
do cliente. Nós trabalhamos
continuamente para melhorar
seu desempenho na aquisição
de imagens, para ajudá-lo a inovar
conforme suas necessidades mudam e aproveitar ao
máximo seu orçamento e seus recursos. A Rede de
sucesso do cliente da Carestream oferece uma equipe
dinâmica de especialistas, com um único ponto de
entrada para acesso fácil e personalizado às pessoas
certas em cada situação. Você e seus pacientes vão
ganhar com os conhecimentos e as melhores práticas
que só a Carestream pode oferecer.

Eclipse:
O novo padrão ouro no
processamento de imagens.
O mecanismo de processamento de imagens
Eclipse da Carestream usa algoritmos proprietários
e inteligência artificial para alimentar nosso software
de RD e RC – para obter excelente qualidade de
imagem e incomparável confiança no diagnóstico.
É a base que permite vários recursos de processamento
de imagens e aplicativos avançados. Aproveite o poder
de décadas de inovação e explore a nova referência em
software de processamento de imagens.

