
AIRIS II
Especial Alto Desempenho e1n RM Aberta.

AIRIS II - O sistema de RM 

Aberta com as notáveis car

acterísticas técnicas e supe

rior qualidade de imagem 

esperadas de um produto da 

linha Hitachi Open MR e 

muito mais. 

®



AIRIS II
Desempenho que Oferece Mais

Tipo de Ímã...................................... Permanente, auto-blindado
Campo magnético.............................Vertical
Intensidade do Campo........................0.3 Tesla
Peso do imã  ......................................10.000 kgs
Homogeneidade................................ ±2ppm sobre 20cm DSV (FWHM)
Auto-Encaixe.................................. .Três eixos por paciente
Controle da Temperatura....................Controle termostático eletrônico contínuo,

oferecendo alta estabilidade do campo
Distância de 5 Gauss.......................... 1.8m lateral, 2.3m vertical e 1.7m longitudinal

a partir do centro magnético

SISTEMA MAGNÉTICO

SISTEMA GRADIENTE

Juntamente com o desenho livre de corrente parasita do ímã permanente da AIRIS II, 
o sistema gradiente oferece resolução sub-milimétrica, cortes finos, Tes curtas, curto
espaçamento entre ecos e ETLs mais longas. Os gradientes de última geração
empregam tecnologia SoftSound® Hitachi, para maior conforto do paciente.

Intensidade de Gradiente.............................................. 15mT/m
Performance do gradiente............................................. 30T/m/s
Método de Resfriamento .............................................. Ar Resfriado
Ruído Acústico .................................................. < 89dBA

A AIRISS II é um sistema de 
RM Aberta de primeira linha e 
alto desempenho que oferece 
imagens de superior 
qualidade, fazendo uso das 
mais recentes aplicações clíni-
cas. O excelente desempenho 
do AIRIS II é resultante dos 
mais recentes avanços 
obtidos em RM Aberta: 
gradientes de alta velocidade, 
sistema de RF por antena em 
fase digital e Estação de 
Trabalho computa-dorizada de 
última geração.

Seu superior desempenho 
começa com o desenho 
avançado de seu imã perma-
nente blindado 0.3 Tesla. 
Além disto, rápidos e 
poderosos gradientes de 
15mT/m oferecem obtenção 
de imagens por cortes finos 
de FOVs (campos de visão)-
menores, enquanto que s�u 

sistema de RF por ante�i em 

fase DualQUADTM ofé\-eé:e 

melhor relação sinal-ruído e 

cobertura mais ampla.

Para completar, a estação de trabalho de última geração, baseada em RISC (Conjunto Reduzido de Instruções) de 64 bits, aprimora muito a 
visualização e o processamerno de imagens. Com interface gráfica de usuário, ambiente totalmente em multitarefa e monitor colo1i-do de 21 ", 
a estação não somente é fácil de utilizar, como também abriga toda a funcionalidade de que você precisa.

O AIRIS II possui um renomado e premiado "design',' complementado por um 
confiável imã permanente que oferece excelentes imagens de corpo inteiro com 
mínimos requisi-tos de espaço.



AIRIS II
Desempenho Tecnologicamente Orientado

O sistema de RF digital proporciona alto desempenho, desde o amplificador de transmissão 
QD e bobina de transmissão QD até as bobinas de recepção ativamente desacopladas, pré 
amplificador de nível ultra-baixo de ruídos e receptor digital com tecnologia de antena em 
fase DualQUAD de 4 canais.

Frequência ................................................................ 12.7MHz
Tipo de Transmissor.................................................. Digital 4-canais design quadratura
Potência de Transmissão ............................................ 5kW (maximo)
Modulação de Transmissão.......................................... Digital, amplitude, frequência e fase
Detecção ..................................................................... Linear, quadratura e DualQUAD (até 4 canais) 
Nível de ruído do Pré-amplificador ............................ 0.3dB
Largura de Banda variável ....................................... Digital, automático e manual
Pré-scan  ................................................................ Set RF power (flip angle), frequency,

receiver gain/tuning

Transmissor/Receptor

Bobinas do Receptor

O sistema computadorizado do AIRIS li oferece ao usu§rio um ambiente intuitivo e multitarefa uti-
lizando m¼ltiplos processadores, a fim de facilitar o controle da seq¿°ncia de pulsos, aquisi«o de 
dados e reconstru«o e processamento de imagens. O computador oferece a base para uma oper-a«o 
eficiente, por um ¼nico usu§rio, de todas as fun»es, inclusive explora«o, reconstru«o, exibi«o de 
imagens, processamento, filmagem e arquivamento, tudo controlado pelo computador principal. 

CPU do Host ........................ 64-bit baseado em RISC

Memoria ........................... 1GB

Disco Magn®tico ................. 9GB capacidade, armazenamento 27.000 imagens (256 x 256)

Disco čtico ..................... 2.6GB (re-writable) capacity, stores17,000 images (256 x 256)
Tempo de Reconstrução ........ 0.05s/imagens

Display Monitor ...................... LCD color monitor

Display Matrix ...................... 1280 x 1024

Acessórios de Entrada.......... Teclado, mouse, painel controle

Interface Laser de Imagens ..... Digital, controlada pelo Host

Abertura do "Gantry" .............................................. 43cm x 17cm x 70cm (W x H x D)

Largura do tampo de mesa ................................ 80 cm

Movimento Vertical ................................................. Elétrico, 18-30” (scan height is 30”)

Movimento Lateral ................................................... Elétrico, ± 10 cm a partir da linha média

Velocidade do curso vertical......................................... Elétrico, 0.8" e 4.7” por segundo

Posicionamento .........................................................Localização por luz laser em três planos

Precisão do posicionamento .................... ± 1mm

Portas de bloquieo...................................... Integradas à extremidade da mesa

Painel de controle ................................... localizados em três posições em tomo do "gantry",

para facilitar a operação

Acesso de Emergência para o Paciente..... Liberação manual do tampo de mesa

Limite de Peso .......................................... 180 kg

A estação de trabalho 

computadorizada e de última 

geração da AIRIS II combina 

funções avançadas com 

facilidade de uso. O monitor 

colorido de 21" e a interface 

gráfico do usuário baseada 

em "Open Widnows" 

produzem uma tela com 

layout intuitivo e de fácil 

navegação, enquanto que o 

processador baseado em

RISC de 64 bits executa todas 

as tarefas com rapidez e 

eficiência. Totalmente 

multitarefa e com taxa de 

reconstrução de imagem 

mínima de O ls/imagem, o 

sistema é capaz de maximizar 

de forma muito eficiente o 

processamento de dados do 

paciente.

SISTEMA DE RADIOFREQUÊNCIA SISTEMA COMPUTADORIZADO E CONSOLE DO OPERADOR

SISTEMA DE ACOMODAÇÃO DO PACIENTE

O sistema de acomodação do paciente no AIRIS II consiste em uma mesa mecânica e funções 
auxiliares que proporcionam conforto ao paciente e facilitam a exploração por parte do operador.

*Opcional

e ada componente do

sistema RF do AIRIS 

II desempenha um papel inte-

grante no processo de 

aquisição de imagens. Com 

o amplificador de transmis-

são de SkW e a bobina de

transmissão QD, o AIRIS II

consegue ótima uniformi-

dade de sinal, sobre FOVs

de 35cm, o que é vital para

a maioria dos estudos de

pacientes e estudos especi-

ais, enquanto que a apli-

cação de tecnologia de

bobi-nas receptoras de

solenóide, quadratura e

DualQUAD, mais o pré-

amplificador com nível ultra

baixo de ruídos, otimizam a

"scanning" através de uma

aprimorada relação sinal-

ruído e ampla cobertura.

Com o sistema de RF

tecnologicamente avançado

do ARIS II, você terá

oportunidade de obter

imagens de ótima resolução

e superior qualidade.

Padrão 
QD Aberta para Cabeça 
QD Flexível para Corpo, Chanfrada 
<Média) 
QD Flexível para Corpo, Chanfrada 
(Grande) 
QD para Joelho 
C para Coluna/Pescoço Extremidades, 
Grande 

Complementares* 
QD Flexível para Corpo <Pequena) 
QD Flexível para Corpo (Extra 
Grande) QD C para Coluna 
Formatada para Ombro Extremidades, 
Pequena 

Especiais* 
QD de Alto Desempenho, para Pulso 
QD Bilateral, para Tórax 
QD para Pélvis 
Bilateral TMJ 
DualQUAD para Cabeça/Pescoço 



AIRIS II
Especificações Agregadas ao Desempenho

SEQUÊNCIA DOS PULSOS

SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL

Tecnologia avançada é 
um ponto de evidência em 
cada subsistema do 
AIRIS II. O AIRIS II 
comporta ETLs mais 
longas, FOVs menores e 
obtenção de imagem por 
fatias finas, para 
"scanning" mais rápido e 
com precisão e exatidão 
clínicas. O amplo 
espectro de seqüências 
de pulso disponível, 
desde SE padrão até FSE 
de Duplo Contraste, 
SARGE, FAST FLAIR e 
MRCP demonstra as 
avançadas capacidades 
do AIRIS II. Parâmetros 
de aquisição pré-definidos 
para cada frequência de 
pulso são proporcionados 
para otimizar  a qualidade 
das imagens.

Componentes
Padrãoi Largura (m) Profundidade (m) Altura (m) Peso (kg)
"Gantry"
Mesa Paciente
Console do Operador
MRI unidade
Caixas de Filtros

Campo de Visão....................................................... 5-42cm
Espessura de Corte (2D,3D)...................................... 2-100mm, 0.5-5mm
Número de Cortes (2D,3D); Slabs (3D) ................. 256, 512; 32
Espaçamento dos Cortes............................................Contíguo e variável pelo usuário
Número de Ecos...................................................... Até 4
Aquisição de Sinais................................................... 1/2, 3/4; 1-99, etapa 1
Matriz de Aquisições Variável .................................... 64-1024 x 64-512
Planos de Aquisição de Imagem................................... TRS, SAG, COR, Oblique
Obtenção de Imagem Oblíqua..................................... Cortes simples, dupla, múltipla/múltiplos ângulos
FOV Descentralizado .............................................. Até o FOV máximo

CAPACIDADES DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS

As avançadas capacidades do AIRIS li incluem a mais ampla faixa de FOV (campo de visão) de RM 
Aberta, de 5-35 cm, assim como rapidez e flexibilidade de aquisição de imagens, com série de eco 
variando de 2 a 256. A obtenção de imagens de cortes finos e alta resolução é facilitada através do 
poderoso sub-sistema gradiente de 15m T /m, enquanto que as imagens são reconstruídas em matriz 
de 1 024 x 1 024 pelo sistema computadorizado de última geração. 

Padrão: Rotação de Eco CSEl, Eco Gradiente CGEl, Recuperação de Inversão (IR, STIR, FLAIR)

Sequência TR (ms) TE (ms) TI (ms) Flip Angle (deg)
SE 2D 30-10000 10-250 –––––– 3-120

SE 3D 30-10000 17-250 –––––– 3-120

GE 2D 20-10000 5-50 –––––– 3-90

GE 3D 20-10000 6-50 –––––– 3-90

IR 2D 50-10000 10-250 20-8000 ––––––

FSE: FSE de Contraste Simples/Dual, Recuperação Rápida de Inversão CFIR, Fast STIR, Fast FLAIR)

Sequência TR (ms) TE (ms) TI (ms) Série de Ecos
FSE 2D/3D 200-16700 15-2000 –––––– 2-256

FIR 2D/3D 200-16700 15-2000 28-8000 2-256

SARGE (SG): SARGE alterado por RF (RSSG) e SARGE em Tempo Reverso (TRSG)

Sequência TR (ms) TE (ms) Flip Angle (deg)
SG, RSSG 2D 20-10000 6-50 3-90

SG, RSSG 3D 20-10000 7-50 3-90

BASG 2D 7.0-25 3.5-12.5 3-90

BASG 3D 7.8-25 3.9-12.5 3-90

MR Angiography: Time of Flight (CTOF), TOF com SARGE alterado por RF CTOF/RSSG

Sequência TR (ms) TE (ms) Flip Angle (deg)
TOF, (TOF/RSSG) 2D 20-10000 5-20 3-90

TOF, (TOF/RSSG) 3D 10-10000 3.1-50 3-90

APRIMORAMENTOS DE PROTOCOLO

O software de sistema do AIRIS li é tão fácil de usar quanto poderoso. Antes de cada paciente, um procedimento automático de pré-scan Cauto 
encaixe, definição da intensidade de RF, freqüência, ganho/sintonia de receptor) é executado para otimizar a qualidade de imagem. Estudos 
clínicos pré-definidos (consistindo de seqüência de pulsos, pós-processamento e tarefas de filmagem/arquivamento) são sele-cionados para cada 
exame de paciente, podendo ser executados da forma como se encontram ou com modificações para cada tarefa. As tarefas são ferramentas de 
software organizadas por função e interconectadas para abranger um estudo clínico. Quer você prefira usar um estudo clínico programado ou 
montar seu próprio estudo, o AIRIS li lhe dará o poder e a flexibilidade para isto. 

1,74m

0,83m

2,35m

2,37m

1,64m

0,83m

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Tarefas de Exploração
Seleção de protocolo de exploração 
Posicionamento de corte e pré-saturação 
(biplanar) 
Exibição automática de imagens recons-
truídas 
Pausar/ continuar/ abortar 

Ferramentas da Porta de Visualização 
CViewport) 
Funções de "Layout"
Nível/largura da janela - pré-definidos ou 
variável pelo usuário 
Comentários/ anotações 
Exibição múltipla de imagens 
"Layout" de imagem selecionável pelo usuário
Inserção de imagem de referência 

Funções de Medição 
ROI (retangular, elíptica ou definida pelo 
usuário) 
Histograma 
Perfil de linha 
Intensidade média, desvio padrão, max/min 
Medição de distância 
Medição

Tarefas de Processamento 3D
Reformatação Multiplanar (MPR)
Reformatação Perpendicular e oblíqua
Reformatação Triplanar na tela
Reformatação de Slabs múltiplos em lote 
(número de corte, espessura e espaçamento)

Projeção de Intensidade Máxima (MIP) na tela
ROI triplanar seletiva
Lote (definição de número de visualizações)
Definição de direção, rotação e inclinação para 
visualização

Tarefas de Processamento 2D 
Reconstrução adaptativa 
Destaque, suavização e uniformidade 
de bordas 
BNR CBackground Noise Reduction, 
Redução do Ruído de Fundo) • 
Adição/subtração de imagens

Tarefas de Análise 
Análise dinâmica quantitativa 

Ferramentas de Filmagem, Arquivo 
e Rede 
Filmagem automática/manual 
Arquivamento automático/manual 
Interface de rede DICOM 3.0* 
Estado de filmagem/arquivamento/
rede 

Cartão de Tarefas de Manutenção 
Testes de garantia da qualidade 

*Opcional

• Seleção de largura de banda: automática e 
variável pelo usuário

• Bloqueios: cardíaco, pulso periférico
• Anulação de momento de gradiente para 

compensação de fluxo
• Obtenção de imagem em Corte Duplo
• Obtenção de imagem com Retenção de

Respiração CBreath Hold) 

• Perfil de Slab Inclinada CSSP™)
• MTC
• Pulsos de pré-saturação (até 6)
• Slabs superpostos múltiplos (30)
• FOV retangular
• Espaçamento entre ecos variável pelo

usuário 
• ETL variável pelo usuário
• Reconstrução de HR/HD
• Meio eco
• Ângulo de salto variável
• "Swap" de seqüência/fase
• Troca de freqüência/direção de pulso

Funções de Exibição 
Visualização multi-estudo
Rolagem sincronizada
Ampliação/Alternância
Girar/Deslocar/Nivelar 

Gabinete de 
armazenagem de 
bobinas

Potência elétrica: 208/220/240v, fase única, req. de 1 O.O KVA média 3kW 
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