DRX Mobile Upgrade Solutions
X FAC T O R

IMAGEM MÓVEL
TORNA-SE DIGITAL.
Com as Soluções Móveis DRX da Carestream, você pode transformar seus
sistemas móveis análogos em tecnologia DR. Utilizando o detector wireless DRX
você otimiza o fluxo de trabalho e investe nas suas unidades móveis existentes.

PRODUTIVIDADE
EM MOVIMENTO.

CARESTREAM DRX Mobile Upgrade Solutions

A MANEIRA MAIS
FÁCIL DE CHEGAR
À TECNOLOGIA DR.
Agora, em apenas algumas horas,
é possível atualizar seu equipamento
existente com a inovação e a
conveniência do DR wireless.
Converta seus sistemas móveis
atuais para tecnologia DR e
ganhe toda a produtividade e
benefícios da qualidade da
imagem digital. Seja sua rotina
no Pronto Socorro de um hospital,
na sala de cirurgia, na unidade de
terapia intensiva ou na unidade de
pediatria, nossa seleção de
Soluções Móveis DRX inclui a
solução certa para você.
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“Poder atualizar os equipamentos
existentes tem sido um ganho real.
Essas atualizações economizaram à
instituição uma grande quantia de
dinheiro".
Candace Tretter, Diretora de
Serviços de Radiologia do Blessing Hospital,
Quincy, IL EUA

Com as Soluções Móveis DRX, o fluxo de trabalho
é acelerado. A produtividade se eleva. E o cuidado
com o paciente é aprimorado.
Excepcionalmente fáceis de usar, todas as nossas soluções móveis
eliminam fios e cabos durante os exames - seja usando-as do lado
do leito na unidade de terapia intensiva, na sala de cirurgia ou no
departamento de emergência. Isso permite que o detector seja
facilmente posicionado além de minimizar o risco de infecção pela
não necessidade de manusear cabos.
As imagens capturadas são transferidas sem fio e estão disponíveis
imediatamente para visualização, para suportar pronta leitura e
diagnóstico mais rápido. A total conformidade com o padrão ANSI
para cassetes 35 x 43 significa que você pode utilizar as grades
existentes com o detector DRX-1.

DRX-Mobile Retrofit Kit

Sua escolha de detectores DRX
O detector DRX é a base de todo o desempenho inovador da família
DRX. Para acomodar aplicações específicas existem três modelos
diferentes.
O detector DRX-1 utiliza Cintilador de Galdolínio (GOS) para imagem
de radiologia geral.
O detector DRX-1C utiliza Cintilador de Césio (CSI) para aplicações
sensíveis à dose como pediatria, com maior DQE e MTF.
O detector DRX-2530C tem como objetivo oferecer todos os
benefícios de desempenho do detector DRX-1C em um formato
menor. Seu desenho é otimizado para imagens pediátricas, oferecendo
posicionamento rápido e fácil em incubadoras. O 2530C também tem
como objetivo atender as necessidades de imagem ortopédica.

Esta solução é um kit retrofit DR que consiste de um console, monitor
e detector digital wireless que transforma os equipamentos móveis de
raios X análogos abaixo num equipamento móvel DR:
• GE AMX-4 e AMX-4 Plus
• Siemens Mobilett Plus / Mobilett XP e Mobilett XP Hybrid
• Shimadzu Móbile Art / Móbile Arte Plus / Móbile Art Evolution

DRX-Transportable Mobile Retrofit Kit
Esta solução é um kit retrofit DR que consiste de um console, monitor
e detector digital wireless que transforma os equipamentos móveis de
raios X análogos de quase todos os outros fabricantes (que não GE,
Siemens e Shimadzu) num equipamento móvel DR.
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O software DIRECTVIEW também
inclui uma gama de opções avançadas.
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 e consistência operacional,
e maior qualidade de imagem que ajuda a melhorar o diagnóstico do paciente.

ICU Package (Pacote de UTI)
Inclui três recursos inovadores para otimizar o desempenho na UTI:
Tube & Line Visualization (Visualização de Tubo e Cateter)
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.
Essa imagem associada mostra com clareza a colocação correta dos cateteres e tubos.
Pneumothorax Visualization (Visualização de pneumotórax)
Economize tempo com um software que cria uma imagem associada a partir da
exposição original, otimizada para acentuar a aparência de ar livre na cavidade peitoral.
Auto-Correct for Image Display (Auto-corretor para exibição de imagem)
Este recurso analisa e exibe automaticamente as imagens peitorais na orientação
apropriada - independentemente de como o detector esteja orientado.

SERVIÇOS NOS QUAIS
VOCÊ PODE CONFIAR.
Conte com os serviços e o suporte da Carestream para seus equipamentos de imagem.
Nossos serviços de diagnóstico remoto Smart Link ajudam a otimizar o tempo de
funcionamento, reduzir as chamadas de serviço, e agilizar o atendimento ao permitir
que a equipe de serviços chegue no local com as peças necessárias. O time de serviço
da Carestream possui mais de 1.700 profissionais em todo o mundo, dedicado a
mantê-lo em funcionamento no melhor desempenho. Os serviços profissionais da
Carestream também oferecem suporte diferenciado, desde o planejamento do local e
gerenciamento de projetos.

carestream.com/drxmobile
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