
ESTAÇÃO DE TRABALHO 
ANFITRIÃ DO IMAGE 

SUITE

SAÍDASALAS DE EXAME

ACESSO DO MÉDICO
NO LOCAL OU REMOTO

SALA DE RECEPÇÃO SALA DE DIGITALIZAÇÃO

SCP DE ARMAZENAMENTO DICOM
CR, MR, CT, US

INTUITIVO.
FLEXÍVEL.

O software Image Suite V4 definiu um novo padrão de eficiência de fluxo de 

trabalho em instalações de pequeno porte. Esse software robusto dispõe de 

uma interface para toque mais fácil de usar do que antes. Um conjunto avançado 

de ferramentas, um fluxo de trabalho simplificado e a qualidade de imagem 

aprimorada são apenas alguns dos itens que esta solução avançada oferece. 

E, embora nosso módulo avançado "mini-PACS" permita o gerenciamento 

e a análise incrível de imagens, agora ele é totalmente opcional. Obtenha as 

imagens de alta qualidade que você precisa com um sistema que se adapta 

perfeitamente, a um preço muito acessível.

Software Image Suite/V4

Opções disponíveis para o Software Image Suite/V4

• Software de relatórios clínicos

• Software de arquivamento mini-PACS

• Licenças do visualizador da Web - até 8

• Cassetes de imagens de tamanho grande/suportes

• Provedor de classe de serviço de armazenamento de DICOM (SCP)

• TQT Phantom

• Ferramentas de medição avançadas

• Software de recursos para mamografia‡

• Aumente a aquisição de licenças de tamanho de armazenamento

• Licença de instância múltipla de consulta na Web

• Pacote OmniLink

• Software visualizador para tablet*
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A SOLUÇÃO 
IMAGE SUITE.

O IMAGE SUITE ACABA DE FICAR 
AINDA MELHOR.

Um sistema completo de 
aquisição e gerenciamento 
de imagens digitais.

CR DIRECTVIEW
CLASSIC

www.carestream.com

* Indisponível nos EUA.

‡ Ferramentas especializadas para mamografia indisponíveis nos EUA.

Uma comunidade de serviço e suporte. 
Aproveite todas as vantagens da Rede de sucesso 
de clientes. Trabalhamos continuamente para 
aprimorar seu desempenho na criação de 
imagens, ajudá-lo a inovar à medida que as suas 
necessidades se alteram e a usufruir ao máximo 
seus recursos e orçamento. 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 consegue fornecer, com 
base em nossa herança de 100 anos em inovação de imagens médicas.



COMPANHEIROS IDEAIS – SOFTWARE IMAGE SUITE DA CARESTREAM + 
SISTEMAS CR + DR + IMPRESSORAS A LASER

IMPRIMIR/ARQUIVAR

DIAGNÓSTICOS/RELATÓRIOS

Acelere os diagnósticos, melhore o tratamento 
do paciente
• Aumente a produtividade, visualizando várias imagens 

simultaneamente pelo suporte de monitor duplo em
clientes Web

• Receba imagens de tomografia computadorizada, ressonância 
magnética, ultrassom e CRs/DRs adicionais com software SCP 
de armazenamento DICOM

• Gere/analise relatórios em vários clientes Web na instalação 
inteira

• Execute testes de qualidade do sistema com o software Total 
Quality Tool do Image Suite

• Transfira com segurança imagens DICOM pela Internet, sem 
precisar de VPN ou conexões de túnel criptografadas, com
o software OmniLink; ideal para aplicativos móveis

IMPRIMIR/ARQUIVAR

Compartilhe e armazene imagens de maneira eficaz

• Maximize a segurança com o backup sob demanda ou 
programado

• Realize backups em CDs e USBs removíveis para armazenagem 
off-line

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

• Compatível com a composição multiformato de impressão 
com capacidades de edição independente de imagem

* Indisponível nos EUA.  ‡ Ferramentas especializadas para mamografia indisponíveis nos EUA.

VISUALIZAR/EDITAR

Obtenha imagens de alta qualidade
• Melhore o fluxo de trabalho e a produtividade com a tela de 

aquisição de imagens do Image Suite. É simples e fácil de usar

• Faça um ajuste fino do processamento da imagem com o clique 
de um botão, usando as barras de rolagem para ajustar o brilho, 
contraste ou detalhe a partir da tela de aquisição

• Use até oito sessões simultâneas de visualizador Web para 
aumentar a produtividade

• Use ferramentas de medição especializadas para exames de 
quiropraxia, ortopédicos ou mamografia‡

• Os Editores de pontos automáticos e manuais permitem que você 
manipule e cole imagens individuais juntas, de modo a criar a visualizaç
ão de tamanho longo que você necessita

• Acesse imagens do paciente e relatórios de qualquer lugar com 
o Visualizador para tablet em um iPad*

O IMAGE SUITE 
DISPONIBILIZA OS 
BENEFÍCIOS QUE 
VOCÊ PRECISA.
Acessível 
O Image Suite foi projetado a fim de economizar 
dinheiro para consultórios particulares e clínicas 
de menor porte e, com o módulo opcional 
mini-PACS, você pode optar por adicionar esse 
recurso quando necessário.

Fácil de usar
Nossa interface do usuário avançada transforma 
a operação em uma tarefa mais intuitiva. Uma 
pequena curva de aprendizado significa que 
seus tecnólogos capturam, processam, editam 
e armazenam imagens rapidamente, como se 
fossem profissionais. Veja sua eficiência 
e produtividade acelerarem rapidamente.

Potente
Esta pequena máquina de trabalho de um 
sistema fornece processamento de imagens 
automático e de confiança, ferramentas 
de edição avançada e medição, bem como 
capacidades de análise de rejeição de imagens. 
A entrada de ordem remota e o acesso/relatório 
de PACs oferecem a flexibilidade de usar 
o sistema na instalação inteira.

Flexível
O sistema pode ser facilmente personalizado 
para atender às necessidades específicas dos 
seus negócios. Obtenha os recursos dos quais 
você necessita e adicione capacidades no futuro, 
à medida que o consultório aumenta.
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PROGRAMAR ADQUIRIR VISUALIZAR/EDITAR DIAGNÓSTICOS/RELATÓRIOS

 DIRECTVIEW CR Vita  Gerador de imagens laser DRYVIEW 5700

 Detectores DRX

PROGRAMAR 

Acelere o processo de registro, de qualquer lugar

• Registre pacientes remotamente com o software baseado na Web

• Os gráficos de seleção permitem uma seleção rápida e fácil de  
artes do corpo e visualizações

• Adicione novas partes do corpo e visualizações, edite aquelas já 
existentes e aplique o processamento personalizado

• Conecte-se a sistemas EMR/RIS compatíveis com DICOM ou HL7 
para obter um fluxo de trabalho simplificado

ADQUIRIR

Capture imagens de alta qualidade de forma rápida 
e fácil ao emparelhar o Image Suite com os Sistemas 
CR e DR da Carestream
• Obtenha imagens de até dois Sistemas DRX-1 com ou sem fio, 

bem como Sistemas CR Vita e Classic

• A interface do usuário fácil de manipular permite uma navegação 
simplificada, a fim de oferecer uma experiência do usuário 
aprimorada

• Conte com uma qualidade de imagem consistente com 
a Visualização aprimorada - Processamento de imagens 
automático (EVP+)

• Ferramentas e aplicativos clínicos, incluindo mascaramento 
circular, histograma, análises, valor de pixel ROI e muito mais

• Melhore a qualidade das imagens e acelere o fluxo de trabalho, 
usando imagens de posicionamento para referência e guias de 
imagens de raios X de exemplo

  • Faça exames de mamografia com DIRECTVIEW 
     Classic CR*

  • Use o recurso de análise de rejeição de imagem 
     para acompanhar problemas com os exames

  • Capacidade de obter DAP automaticamente 
     e informações de técnica, eliminando a necessidades  
     da entrada manual de dados
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imagens, ajudá-lo a inovar à medida que as suas 
necessidades se alteram e a usufruir ao máximo 
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