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Soluções de Atual ização Móvel  DRX

A IMAGEM 
MÓVEL 
TORNA-SE 
DIGITAL.
Produtividade em Movimento.
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Soluções de Atualização Móvel CARESTREAM 
DRX

A MANEIRA 
MAIS RÁPIDA DE 
ATUALIZAR SUAS 
IMAGENS.
Agora, em apenas algumas horas, é 
possível atualizar seu equipamento 
existente com a inovação e a 
conveniência do DR wireless. 
Nossas opções de adaptação 
são todas projetadas ao redor 
da plataforma extraordinária do 
detector sem fio DRX, que permite 
que o mesmo detector funcione 
sem problemas em toda a linha de 
produtos DRX – e também deslize 
para seu equipamento existente. 
Converta seus sistemas móveis 
atuais para tecnologia DR e ganhe 
toda a produtividade e benefícios 
da qualidade da imagem digital. 
Se você trabalha na emergência de 
um hospital, ambulatório, UTI ou 
unidade pediátrica, não importa 
qual marca de sistema móvel você 
possui atualmente - nossa seleção 
de Soluções de Atualização Móvel 
DRX inclui a opção correta para 
você.



X F A C T O R

Excepcionalmente fácil de usar, todas as nossas soluções móveis eliminam cabos 

e fios problemáticos durante os exames - mesmo se você os use ao lado da cama 

da UTI, na sala de cirurgia ou departamento de emergência. Isso permite que o 

detector seja facilmente posicionado além de minimizar o risco de infecção pela 

não necessidade de manusear cabos. 

Imagens capturadas são transferidas sem fio e estão disponíveis imediatamente 

para visualização, para suportar leituras imediatas e diagnósticos mais rápidos. 

Total conformidade aos padrões ANSI para cassetes 35 x 43 significa que você 

pode usar suas grades existentes com os Detectores DRX Plus.

O Kit Retrofit DRX-Mobile 

Esta solução é um kit retroadaptável não invasivo, sem fio, DR para atualizar as 

unidades móveis inferiores para desempenho que só a imagem DR sem fio pode 

oferecer. Ela é compatível com sistemas da: 

   • GE

   • Siemens

   • Shimadzu

O Kit Retrofit DRX transportável/Móvel universal

Projetado para sistemas móveis retroadaptáveis de quase todos os fabricantes, o 

DRX Transportável/Universal é um tremendo impulsionador de desempenho.

Sua Escolha de Detectores DRX

O Detector DRX é a base de toda a família de DRX de desempenho superior. Para 
acomodar aplicações específicas, há três modelos distintos.

O Detector DRX Plus 3543 usa um cintilador de gadolínio (GOS) para imagens 
radiográficas em geral. 

O Detector DRX Plus 3543C usa um cintilador de césio (CSI) para aplicações com 
doses como pediatria, com aumento de DQE e MTF. 

O Detector DRX-2530C tem um design em formato menor, excelente para 
imagens pediátricas - oferecendo posicionamento rápido e fácil nas bandejas de 
incubadoras. O 2530C também é ideal para imagens ortopédicas.
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“Ser capaz de atualizar o 
equipamento existente tem sido um 

verdadeiro bônus.
As atualizações economizaram para 

a organização muito dinheiro.”

Com as Soluções Móveis DRX, o fluxo de trabalho é acelerado. 
A produtividade voa. E o cuidado com o paciente é aprimorado. 

Candace Tretter, Diretora de Serviços Radiológicos
Blessing Hospital, Quincy, IL, EUA



EVP Plus 
Esta opção permite que você explore uma ampla gama de dados de exposição sem perda de detalhes 
ou contraste. Este software produz imagens de qualidade diagnóstica excepcional. O EVP Plus também 
foi desenvolvido com uma série de recursos para economia de tempo que reduzem os tempos de 
configuração de captura e elevam a qualidade total da imagem. Os resultados são maior eficiência 
operacional e imagens consistentes, de maior qualidade que ajudam a melhorar o diagnóstico do 
paciente.

Pacote de UTI
Inclui três capacidades poderosas para melhorar o desempenho na UTI:

Visualização em tubo e em linha

Tenha certeza com uma única exposição. Com este recurso, uma imagem associada é criada a partir da 
exposição original com processamento otimizado para uma visualização mais clara e fácil de cateteres e 
tubos. Aumenta a confiança de que os tubos e linhas estão colocados corretamente.

Visualização de Pneumotórax

Economize tempo com um software que cria uma imagem companheira da exposição original, otimizada 
para acentuar a aparência de ar livre na cavidade torácica.

Autocorreção para exibição de imagem

Esta função analisa e exibe automaticamente as imagens torácicas na orientação apropriada - não 
importando o quanto o detector está orientado.

Uma Comunidade de Serviços e 
Suporte

Para um serviço confiável, consulte 
nossa Rede de Sucesso do Cliente. 
Trabalhamos continuamente para 
aprimorar seu desempenho na criação 
de imagens, ajudá-lo a inovar quando suas necessidades se 
alteram e a obter o máximo de seus recursos e orçamento. 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 serão beneficiados 
com a especialidade e melhores práticas que só a Carestream 
pode fornecer - com base em milhares de envolvimentos 
com clientes no mundo todo e nossa herança de 100 anos 
em inovação em imagens médicas.

Certo para hoje. Pronto para o Amanhã.

Carestream está pronta para ajudá-lo a planejar a maneira 
mais eficiente do futuro dos seus exames de raios X. Nosso 
projeto de equipamento dimensionável e componentes 
modulares significa alto desempenho hoje, junto com 
atualizações fáceis, a preços acessíveis para os próximos 
anos. 

Vamos planejar juntos a migração do seu equipamento - 
você ganhará a confiança que seu investimento em 
tecnologia atual continuará a pagar os dividendos no seu 
futuro.

O Software DIRECTVIEW também inclui 
uma variedade de opções avançadas.

carestream.com/drxmobile
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