
X F A C T O R

• A caixa de transporte compacta 
e protectora do kit Portátil de 
campo facilita o transporte para 
locais remotos. 

• Converte, rapidamente e com custo 
eficiente, os sistemas móveis 
analógicos existentes para DR.

• Fácil de utilizar, formação mínima 
necessária.

• A tecnologia wireless melhora 
a produtividade e o fluxo de 
trabalho.

• Disponível com DRX-1 ou detector 
DRX-1C sensível à dose.

RESUMO DAS 
VANTAGENS

DRX-Sistema transportável /
portát i l  de campo

A imagiologia de raios X móvel 
está mesmo em movimento.

Agora, o pensamento X-Factor permite-lhe levar 

o Detector DRX para o campo com esta solução robusta 

e tudo-em-um. Ela inclui o detector wireless, os 

componentes electrónicos, o ponto de acesso wireless 

e um tablet – tudo dentro de uma caixa de transporte 

portátil e robusta. O sistema transportável DRX é ideal para 

aplicações militares, medicina veterinária ou viagens entre 

clínicas e casas dos pacientes. Terá todo o desempenho de 

uma sala de imagiologia de DR – independentemente do 

local onde estiver.
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CARESTREAM DRX-Sistema transportável/portátil de campo 

Especificações do produto

Componentes chave:

• Caixa electrónica fina com 454 x 368 x 48 mm
(17,9 x 14,5 x 1,9 pol) com ponto de acesso 
wireless, comutador de Ethernet, placa da 
interface do gerador e fonte de alimentação

• A caixa electrónica utiliza o mesmo tipo de 
bateria do detector DRX 

 - Carrega a bateria enquanto está ligado  

• Tablet 

• Hardware de montagem para montar o tablet no 
sistema

• Caixa de transporte de 625 x 500 x 297 mm 
(24,6 x 19,7 x 11,7 pol)

• Detector DRX* 

 - Detector sem fios, com dimensão de chassi

 - 35 x 43 cm

 - GOS ou CsI

O poder da imagiologia de DR,
Mais portátil do que nunca. 

• Capture e visualize imagens imediatamente 
no ponto de cuidados do paciente

• O detector leve e wireless DRX* é fácil de 
utilizar em espaços confinados

• Auto-alimentado e recarregável
• Caixa de transporte robusta e resistente 

à água e pó para um transporte fácil
*Detector vendido separadamente

Pensamento X-Factor
O X-Factor tira o máximo partido do seu capital despendido nos componentes configuráveis 
e modulares accionados pelo detector portátil DRX. Utilize o detector nas unidades móveis 
adaptáveis nas rondas de manhã...e mais tarde, leve-o para uma sala DRX-Evolution para alturas 
de pico de pacientes. Quando o X-Factor permite que escale a sua solução para se adaptar ao 
fluxo de trabalho e orçamento, as possibilidades são infindáveis.

Parceiro fiável – Serviços inteligentes CARESTREAM
Na Carestream, estaremos presentes sempre que precisar de nós. As nossas soluções de 
imagiologia médica são apoiadas pela nossa equipa de suporte mundial de especialistas de 
produtos e da indústria – especialistas que trabalham junto consigo para manter o equipamento 
activo e a funcionar com o máximo de desempenho. Fornecendo um amplo conjunto de ofertas 
de serviços, disponibilizamos total garantia relativamente à vida útil do equipamento, para que 
possa focar-se naquilo que é mais importante – os seus pacientes.
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