
VANTAGENSAumenta a produtividade, 
poupa espaço.
Tal como muitas clínicas de geração de imagens você está 

procurando, provavelmente, uma forma para acelerar o fluxo de 

trabalho e aprimorar a produtividade. E, claro, uma maneira de 

manter a ocupação do espaço é sempre bem-vinda. Você ficará 

satisfeito em conhecer o novo Software de aquisição de múltiplas 

modalidades da Carestream.

Esta opção inovadora permite-lhe controlar dois sistemas CR da 

Carestream, ou um sistema CR e um DR a partir de um console 

simples. Como processa dois cassetes em paralelo, duplicará seu 

desempenho – e poupará espaço valioso. A solução pode fornecer 

um backup de CR em sua sala de DR, bem como capacidades de 

geração de imagens longas CR.

O Software de aquisição de múltiplas modalidades está disponível 

como uma opção para controlar dois CRs DirectView Elite ou Classic 

ou um CR DIRECTVIEW Elite/Classic com um sistema DRX-1, 

DRX-Evolution ou DRX-Ascend. Requer o software DIRECTVIEW v5.7 

ou superior.

Software de aquisição de multi-modalidade

• Usa um console para controlar 
   dois sistemas

• Aprimora a produtividade 

• Maximiza o espaço

• Poupa tempo e etapas

• Opera um scanner CR como 
   backup para sua sala de DR

• Habilita o uso de geração de 
   imagens longas de CR em sua 
   sala de DR
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Software de aquis ição de mult i -modal idade da CARESTREAM

Controle dois sistemas Carestream 
a partir de um console simples.

C o n t r o l e  d o i s  s i s t e m a s  C R O U U m  s i s t e ma  CR  e  um  s i s t e ma  D R

Uma comunidade de serviço e suporte 
Para obter serviço de confiança, veja nossa 
Rede de sucesso do cliente. Nós trabalhamos 
continuamente para avançarmos o desempenho 
de nossas soluções de geração de imagens para 
atender as alterações em suas necessidades – 
e ajudá-lo a aproveitar seus orçamentos 
e recursos. A Rede de sucesso de clientes da 
Carestream oferece-lhe uma equipe dinâmica 
de especialistas com um Ponto de entrada único para acesso fácil 
e personalizado às pessoas certas em todas as situações. Você e seus 
pacientes beneficiam-se da experiência e das melhores práticas que 
somente a Carestream consegue fornecer, com base em nossa herança 
de 100 anos em inovação na geração de imagens médicas.


