
Chegou a hora de atualizar a imagem DR.

Sistema DRX-1 com Image Suite V4

DIGITAL. PODEROSO.
ECONÔMICO.



IMAGENS DR 
A PREÇO 
ACESSÍVEL.

Conheça a solução de imagens 
DR projetada para oferecer aos 
consultórios privados, clínicas ou 
laboratórios menores de imagem 
uma forma econômica de usar 
a DR. O software Image Suite V4 
da CARESTREAM, combinado ao 
avançado Sistema DRX-1, permite 
que você faça o upgrade de filmes 
tradicionais ou imagens CR para 
os benefícios da DR de forma 
rápida, fácil e com preço atraente.

Esta solução tem a capacidade de 
conduzir você pelo processo de 
geração de imagens, desde 
o agendamento do exame até 
o seu arquivamento, de forma 
mais rápida e conveniente do que 
nunca. Sem falar da qualidade 
espetacular de imagem que 
somente a DR da Carestream 
pode oferecer.

O upgrade para as imagens DR pode parecer um grande salto para uma 
instalação pequena. Você pode estar se perguntando, "A mudança causará 
interrupções?" ou "Será que eu e minha equipe vamos demorar muito tempo 
para dominar a nova tecnologia?" e "Será que um sistema digital inclui todas 
as ferramentas de medição necessárias?" Nós podemos responder todas as 
suas perguntas e oferecer suporte durante uma transição fácil e tranquila. 
(E, só para que você saiba, as respostas a essas dúvidas são não, não e sim!)

Você poderá voltar a trabalhar rapidamente.
Nosso processo de instalação simples significa que você estará totalmente 
operacional antes mesmo de percebê-lo. Normalmente, em menos de duas 
horas. Além disso, você pode manter seu gerador atual e o equipamento de 
posicionamento de raios X; não é necessário adquirir uma nova sala. 

Se você está fazendo o upgrade de um Sistema CR Vita da CARESTREAM com 
Image Suite, você verá que o Sistema DRX-1 possui recursos e interface do 
usuário idênticos ao do Image Suite 4. Portanto, não é necessário aprender 
a usar um novo sistema. Além disso, o Detector DRX-1 funciona do mesmo 
modo que as fitas cassete que você usa agora. Tudo isso resulta em uma 
interrupção mínima e em tempo de treinamento.

O sistema DRX-1 DA CARESTREAM.
O sistema DRX-1 da CARESTREAM apresentou ao mundo o primeiro detector 
sem fio, do tamanho de uma fita cassete. Ele protege o investimento feito no 
equipamento de imagem que você já possui, pois se encaixa diretamente no 
sistema atual sem modificações, transformando-o em uma sala de DR. Não 
é necessário modificar seu gerador ou Bucky, descartar o suporte de parede ou 
a mesa, ou substituir suas grades. Você utilizará equipamentos e interfaces com 
as quais já está familiarizado; desse modo, é possível se sentir em casa 
e obter maior produtividade desde o início.

Produtividade DRX
• O Detector DRX sem fio, alimentado por bateria, oferece a liberdade de 

posicionamento sem fios de um cassete convencional.
• O detector transmite rapidamente imagens digitais para seu console de 

captura.
• As imagens ficam prontas rapidamente para visualização e manipulação.
• A disponibilidade de imagem rápida pode reduzir o tempo de exame 

e novas consultas, melhorar a satisfação do paciente e fornecer respostas 
rápidas.

• É possível encaminhar rapidamente as imagens para vários destinos DICOM 
e de rede, tudo a partir do console.

Sua escolha de detectores DRX
A opção correta para cada aplicação.
• Detector DRX-1 para exames gerais
• Detector DRX-1C para aplicações com dosagens específicas
• Detector DRX 2530C com um formato menor para facilitar 

o posicionamento

Ou, para economizar ainda mais, escolha um Detector TDR.
Os novos detectores DR fixos da Carestream, com fios em vez de sem fios, 
oferecem a mesma tecnologia de processamento de imagem, interface do 
usuário e opções de software que os melhores Detectores DRX do setor. Tudo 
isso a um preço realmente acessível.

PENSANDO
EM MUDAR?



*Não disponível comercialmente.

Image Suite V4: uma nova referência para a eficiência de fluxo de 
trabalho
Embora nossa solução de "Mini-PACS" ofereça gerenciamento e análise 
avançados de imagens, hoje ela é totalmente opcional. Portanto, se você 
não precisa da PACS, não é necessário pagar por ela. Obtenha as 
imagens de alta qualidade das quais você precisa com um sistema 
perfeito, a um preço que não excede seu orçamento.

Registro acelerado
• Use o software com base na Web para o registro remoto de pacientes.

• Use nosso menu gráfico para a seleção e visualização rápida e fácil das 
partes do corpo.

• Adicione novas partes do corpo e visualizações, edite aquelas já 
existentes e aplique o processamento personalizado por meio de 
menus simples.

Imagens de alta qualidade
• Faça um ajuste fino do processamento da imagem com o clique de um 

botão, usando as barras de rolagem para ajustar o brilho, o contraste 
ou a latitude da tela de aquisição.

• Use ferramentas especializadas, ideais para práticas de quiropraxia 
e ortopédicas.

• Compatível com até dois Sistemas DRX-1 com ou sem fio; pode 
oferecer suporte às necessidades de raios X das instalações.

Compartilhamento e armazenamento eficiente de imagens
• Selecione o recurso opcional de Mini-PACs com várias ferramentas 

adicionais.

• Analise imagens com o paciente, usando o recurso de visualização de 
tablet fácil de usar.

• Realize backups em CDs e USBs/unidades de rede removíveis para 
armazenagem off-line.

• Otimize a usabilidade das imagens com ferramentas de exportação 
JPEG ou DICOM.

• Compatível com a composição em multiformato para impressão com 
capacidades independentes de edição de imagem.

IMAGE SUITE V4: 
O PODER POR TRÁS 
DO DESEMPENHO.

IMPRIMIR/
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EDITAR
DIAGNÓSTICOS/

RELATÓRIOS



Uma comunidade de serviço e suporte. 
Para serviços confiáveis, procure nossa Rede 
de sucesso de clientes. Nós trabalhamos sem 
parar para melhorar o desempenho de nossas 
soluções de imagens, para que elas evoluam 
de acordo com as suas necessidades e ajudem 
você a usufruir de seus orçamentos e recursos 
ao máximo. A Rede de sucesso de clientes 
da Carestream oferece uma equipe dinâmica de especialistas com um 
Ponto de entrada único para um acesso fácil e personalizado às pessoas 
certas em todas as situações. Você e seus pacientes se beneficiarão da 
experiência e das melhores práticas que somente a Carestream pode 
fornecer, graças à nossa herança de 100 anos em imagens médicas.
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