
• Flexibilidade do posicionamento com o 
detector portátil e sem fio DRX 

• Escolha um tubo para montagem no chão 
ou no teto – ambos proporcionam grande 
liberdade de movimento

• Inovadora mesa de topo flutuante de 
elevação “Quiet-Lift”

  • Disponível com a 
tecnologia TechVision™

  • Maior qualidade de 
imagem e melhores 
cuidados com os pacientes

VISÃO 
GERAL DAS 
VANTAGENS

Sistema DRX-Ascend

Alto desempenho. 
Qualidade elevada.
Valor excepcional.
Projetado especificamente para os departamentos de radiologia 
de hospitais, centros de obtenção de imagens, clínicas 
ortopédicas e clínicas de emergência. libeerdadee de moe e m
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Sistema CARESTREAM 
DRX-Ascend

FLEXIBILIDADE 
DO SISTEMA
Os sistemas DRX-Ascend 
funcionam com 
detectores DRX sem fio 
e portáteis que podem 
ser usados na mesa e 
no suporte de parede 
para locais com detector 
simples ou duplo. 
Como são portáteis, 
os detectores também 
podem ser usados em 
cima da mesa para 
exames. Um detector fixo 
com 43 x 43 cm também 
está disponível para ser 
colocado em um suporte 
de parede. 

Suporte de parede vertical
Os exames realizados de pé ficam 
mais com o fáceis com o suporte de 
parede Verti-Q, devido à sua extensão 
vertical ampla, do centro mínimo de 
13,75” (34,9 cm) até o chão, para o 
posicionamento dos joelhos em pacientes 
pediátricos, até 74,25” (188,6 cm) para 
exames verticais em adultos. 

Todos os suportes de parede VERTI-Q 
integram nosso controle de mão exclusivo 
EZ-Glide, que foi ergonomicamente 
projetado para que o operador possa 
ajustar o aparelho para uma posição 
confortável com o mínimo de esforço. Ao 
girar em seu eixo (105 graus), o controle 
de mão EZ-Glide aumenta a eficiência 
e o conforto do técnico de radiologia 
durante o ajuste vertical do receptor da 
imagem.

Bandeja rotativa do detector
A exclusiva bandeja rotativa do detector 
para a mesa e suporte de parede permite 
uma rotação manual controlada e rápida 
do detector DRX, sem a necessidade de 
retirá-lo da bandeja. As travas da bandeja 
proporcionam a instalação e a remoção 
segura do detector.

Mesa de topo flutuante de elevação 
“Quiet-Lift”
O design revolucionário da mesa de 
topo flutuante de elevação “Quiet-Lift” 
fornece vários recursos inovadores. Com 
uma capacidade de peso de 294 kg e um 
design altamente amplo, a mesa suporta 
todos os tipos de pacientes de maneira 
confortável. Além disso, seu sistema de 
frenagem eletromagnético Fail-Safe e seu 
mecanismo que evita colisões garante a 
segurança do paciente e do operador. A 
mesa pode ser abaixada facilmente para 
acomodar pacientes em macas e cadeiras 
de rodas. Você também pode escolher 
uma mesa que possui todos os principais 
recursos exceto a elevação da mesa.



TechVision com pré-visualização de 
imagem digital e gerenciamento de 
estudos
Disponível com a tecnologia TechVision™ da 
Carestream. A TechVision™ é uma grande 
inovação para o técnico de radiologia. A tela 
sensível ao toque multicolorida do painel montada 
na alça de suporte do tubo permite que os 
técnicos de radiologia tenham um controle 
totalmente remoto do gerador para AEC e da 
seleção técnica manual de dentro da sala de 
exames. O técnico de radiologia permanece perto 
do paciente durante os exames, o que aprimora 
a produtividade e o atendimento ao paciente. A 
TechVision™ fornece uma integração completa 
do gerador de “2 vias” com o console DR para 
controle e exibição dos parâmetros do gerador, 
assim como o “Gerenciamento de estudos e 
de pré-visualização de imagens” de DR dentro 
da sala de exames. A opção de recuperação de 
imagens permite revisar qualquer imagem anterior 
do paciente atual.

Suporte do tubo de montagem no chão 
Esse tubo versátil oferece uma maior liberdade de 
movimento para acomodar facilmente uma grande 
variedade de exames, incluindo as visualizações mais 
complexas, como suporte de peso, estudos em mesa 
cruzada e estudos off-table. O suporte é facilmente 
posicionado com interruptores que se encontram no 
controle manual do operador. Um único interruptor libera 
todos os bloqueios do suporte do tubo para realizar 
ajustes multidirecionais. Um indicador exibe a posição 
do sistema. A movimentação longitudinal e transversal 
garante uma cobertura radiográfica completa.

Tubo de montagem suspensa 
Esse novo tubo suspenso oferece recursos operacionais e 
ergonômicos avançados com opções de posicionamento 
praticamente ilimitadas. A coluna telescópica permite uma 
ampla movimentação vertical, enquanto as movimentações 
longitudinais e transversais proporcionam mais flexibilidade 
durante o a realização do exame. As alças incluem 
interruptores multifuncionais úteis e permitem ajustes de 
sistema altamente receptivos

SOLUÇÕES INTELIGENTES. CONFIGURAÇÕES ESCOLHIDAS POR 
VOCÊ.



Suporte de detector/cassete para mesa
• Posicionamento rápido e fácil no topo da 

mesa de raio X
• Acomoda o detector DRX sem fio, CR ou 

cassetes de filme de até 14” x 17”
• Auxilia na realização de exames laterais em 

mesa cruzada, além de possuir muitas outras 
visualizações especiais

• Capacidade realização de manobras sem 
esforços com a proteção de contra arranhões 
no topo da mesa

Suporte de detector/cassete lateral móvel
• Capacidade de realização de manobras 

rápidas e seguras dentro da sala de raio X
• Acomoda o detector DRX sem fio, CR ou 

cassetes de filme de até 14” x 17”
• Auxilia na realização de exames laterais em 

mesa cruzada, além de possuir muitas outras 
visualizações especiais

• Fornece posicionamento do receptor de 
imagens no topo ou sob o topo da mesa para 
eliminar imagens cortadas durante os exames 
de mesa cruzada

• Posicionamento de altura ajustável com 
movimento vertical de até 45,9” (116,6 cm); 
mecanismo simples para bloqueio do ajuste 
vertical

• Rotação do receptor: +/- 90° para mais 
flexibilidade angular

• Inclinação do receptor: 0° a 90° 
• Rodas de bloqueio rápido de 5”

Suporte de detector/cassete lateral
• Montagem nos trilhos da mesa
• Acomoda o detector DRX sem fio, CR ou 

cassetes de filme de até 14” x 17”
• O braço articulado (+/-90°) permite uma 

variedade de posições angulares no topo da 
mesa

• Fornece posicionamento do receptor de 
imagens no topo ou abaixo do topo da mesa 
para eliminar imagens cortadas durante os 
exames de mesa cruzada

• Capacidade de angulação: controle completo 
do receptor (+/-35°) para um melhor 
posicionamento do paciente

ACESSÓRIOS DO SISTEMA
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