
VANTAGENSAlto desempenho. Compacto.

O sistema CARESTREAM DRX-1 dá início ao conceito X-Factor, 

com o primeiro detector wireless do tamanho de um cassete 

convencional no mundo. Sua plataforma avançada permite que 

um único detector DRX trabalhe agilmente por toda a família 

de produtos DRX.

Logo depois desse lançamento, introduzimos a segunda 

geração do detector DRX, um detector mais rápido e leve, com 

recursos aprimorados.

Agora, chega a próxima estrela da família DRX. O detector 

DRX 2530C manterá todos os benefícios de alto desempenho 

do nosso detector atual em um formato menor – otimizado 

para geração de imagens pediátricas e ortopédicas.
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O detector DRX 2530C oferece:
• Posicionamento rápido e fácil em 
encubadoras pediátricas

• Design com iodeto de césio (Csl) 
para aplicações pediátricas 
sensíveis à dose

• Ideal para geração de imagens 
ortopédicas em cima da mesa 
devido a seu posicionamento 
flexível e seu fácil manuseio

• Pode ser usado com toda a família 
DRX da Carestream

• Tecnologia comprovada com mais 
de 6.000 detectores em uso em 
todo o mundo

•
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CARESTREAM DRX 2530C Detector

Benefícios Adicionais:

• Desempenho wireless para eliminar os problemas com os cabos e fios e reduzir o risco de infecção

• Desempenho rápido e acesso instantâneo às imagens

• Alça ergonômica para posicionamento rápido e seguro 

• Compatível com o carregador da bateria do detector DRX-1 para eliminar equipamentos adicionais

• Adapta-se ao suporte de formato pequeno para o DRX-Revolution

Proteção contra o inesperado
O DRX 2530C é elegível para o Plano Smart Detector de Proteção Contra Acidentes para o DRX. 
Este plano desenvolvido exclusivamente pode ser adicionado à sua Garantia Carestream DRX 
padrão ou ao seu Contrato de Serviço. O plano ajudará você a substituir seu detector DRX 2530C 
a uma fração do preço total, caso ocorra algum dano devido a um acidente no decorrer normal 
do uso clínico. Para você, isso significa maior confiança e tranquilidade, e resolução do problema 
com apenas uma ligação, com substituição rápida para maximizar o seu fluxo de trabalho.

Conheça a família 
As soluções de imagem da família DRX foram todas desenvolvidas em torno de um conceito 
X-Factor baseado na plataforma DRX - detector wireless. Isso permite que o detector seja movido 
de qualquer sistema DRX para qualquer outro – e também que opere com seu equipamento 
existente.

• O sistema DRX-1 converte facilmente as salas analógicas existentes para DR.

• O DRX-Evolution é uma sala DR completa configurável para atender a seu fluxo de trabalho, 
orçamento e espaço.

• O DRX-Ascend, uma sala de DR montada no chão, fornece recursos avançados a um preço 
muito acessível.

• O DRX-Revolution é nosso sistema móvel, compacto e altamente manobrável oferecido com 
recursos inovadores para imagem DR wireless onde for necessário. 

• O DRX-Mobile Retrofit permite que você faça um upgrade para a tecnologia DR impulsionando 
ao mesmo tempo seu investimento nos sistemas móveis atuais da GE, Siemens e Shimadzu.

• O DRX-Transportable/Mobile facilita o upgrade dos sistemas móveis de muitos outros fabricantes.

• O DRX-Transportable/Field Portable permite que você leve o desempenho confiável DR para 
o campo. É uma solução tudo em um, empacotadas em um estojo resistente.

Especificações do DRX 2530C:
Padrão Wireless standard 802.11n
Tamanho da imagem: 25 x 30 cm
Tamanho do pixel: 0,139 mm
Dimensões externas: 
28,4 x 41,5 x 1,6 cm (11,2 x 16,3 x 0,63 pol)
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