Sistema Vita Flex CR

TRANSFORME SUA PRÁTICA
DE FILME EM
DIGITAL.
Dê mais espaço para os cuidados em
suas instalações clínicas.

GRANDE
DESEMPENHO
PARA
INSTALAÇÕES
MENORES.
Se você for como muitas clínicas ou
consultórios pequenos, sabe o enorme
valor que a geração interna de imagens
digitais pode oferecer.
Mas o alto custo de entrada no raio X
digital talvez esteja detendo você, sem
mencionar o espaço de chão limitado
disponível para instalação de um sistema
desse tipo.
Conheça o sistema Vita Flex CR:
projetado especificamente para
instalações como a sua. Ele oferece
imagens digitais de alta qualidade para
acelerar o fluxo de trabalho e melhorar o
atendimento ao paciente. Seu design
compacto o torna perfeito para espaços
menores. Além disso, sua faixa de preços
acessível permite seu uso com
praticamente qualquer orçamento.

DUAS MANEIRAS DE ECONOMIZAR ESPAÇO – FlexFit

As vantagens do Vita Flex para pequenos escritórios
não terminam com sua pegada compacta. É possível
encontrar o ajuste perfeito para você. O Vita Flex
pode ser colocado em uma mesa, no chão ou na
parte de trás de uma van. É possível posicioná-lo em
uma configuração
g ç horizontal tradicional ou
verticalmente, se isso for mais adequado ao seu
espaço. Isso é que é flexibilida
flexibilidade.

PERSONALIZADO CONFORME SUAS
NECESSIDADES.
Por que pagar por recursos que você não precisa e não vai usar? Os sistemas grandes e complexos de
geração de imagens digitais estão levando suas necessidades ao limite. O Vita Flex CR oferece precisamente,
e somente, os recursos necessários.
Considere estas vantagens:
PREÇO DE COMPRA ACESSÍVEL
• Migre para o mundo digital sem grandes custos
OPERAÇÕES SIMPLIFICADAS
Diga adeus à compra contínua de suprimentos
• Esqueça a necessidade de manipular produtos químicos
abrasivos
• Acabou a espera do processamento do filme
•

PEQUENO E LEVE
Economize um espaço valioso com a pegada compacta do
Vita Flex
• Configure vertical ou horizontalmente para caber nos espaços
mais apertados
• Transporte facilmente para imagens móveis
•

IMAGENS DE ALTA QUALIDADE
Atualize para imagens digitais excelentes
• Aproveite o software de aquisição Image Suite, que é muito
fácil de usar
• Use ferramentas de análise poderosas no software para
aprimorar o diagnóstico
•

DESEMPENHO ACELERADO
Veja imagens de alta qualidade em apenas alguns minutos
• Escolha sua taxa de saída (30 ou 45 PPH)
•

EXPERIMENTE A VERSATILIDADE
Vários tamanhos de cassete para escolher
• Faça todos os principais tipos de exames com confiança
•

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM RAIO X

NÃO IMPORTA ONDE VOCÊ ESTEJA,

CERTO PARA HOJE.
PRONTO PARA AMANHÃ.

VAMOS LEVÁ
LEVÁ-LO
LO AONDE
PRECISA IR.
A Carestream está pronta para ajudá-lo a planejar o caminho mais
eficaz para o futuro das suas imagens de raio X
X. Vamos planejar a
migr
mi
graç
ação
ão do se
seu
u eq
quipamento juntos: você terá certeza de que seu
investimento na tecnologiia atu
tual
al con
onti
tinu
n ará a render dividendos no
futuro.

POUPE TEMPO. POUPE DINHEIRO.
Opções inovadoras para instalação e manutenção
O Vita Flex apresenta uma nova abordagem progressiva de instalação e
manutenção. Naturalmente, você pode optar por ter ambas realizadas por
um de nossos profissionais de suporte técnico especializado. Mas mesmo
que você seja apenas um pouco prático, poderá lidar com essas
necessidades por sua conta e economizar tanto horas, quanto
dinheiro no processo.
Não há necessidade de nenhuma ferramenta complexa ou
profissional altamente especializado!
OPÇÃO DE AUTO-INSTALAÇÃO
• Configure e comece a escanear imediatamente com a fácil
auto-instalação
• Passe do cartão à primeira imagem em menos de 90 minutos.
• Ou escolha a instalação completa
ta realizada por um técnico
certificado
OPÇÃO DE AUTO-MANUTENÇÃO
ÃO
O auto-reparo rápido maximiza o tempo de
atividade e o orçamento
• Corrija você mesmo com três
unidades de campo facilmente
substituíveis
• Ou solicite o serviço completo de um técnico certificado
•
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IDEAL PARA APLICAÇÕES MÓVEIS
Necessita de usar o Vita Flex na rua?
Como ele é pequeno e leve, é muito fácil
de transportar e de usar no campo.

