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IMPRESSORA A LASER  TX55

 

A QUALIDADE QUE VOCÊ PRECISA, A UM PREÇO QUE VOCÊ PODE PAGAR

Desenvolvemos a impressora a laser TRIMAX TX55

para que você possa ter o melhor retorno sobre o seu

investimento. Ela oferece compatibilidade com as

principais modalidades: RM, CR, US e Mamogra�a.

Fornece também uma qualidade de imagem

excepcional para que você possa realizar o seu

diagnóstico de maneira mais segura e con�ável. 
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IMPRESSORA A LASER TX55

Vantagens
•   Tecnologia de geração de imagens a laser  

seco de alta qualidade

•   Cartuchos de �lme carregáveis à luz do dia 
em quatro tamanhos de �lme

•  Capacidade de imprimir imagens de mamogra�a 

•  Interface de DICOM interna

•  Design compacto e de mesa

•   Suporte e serviço com excelência no tempo 
de resposta

PERMITE ALTA QUALIDADE 
NO CUIDADO COM OS SEUS 
PACIENTES
Nós entendemos os desa�os que você enfrenta. Apesar das pressões de 

custo constantes, você recusa comprometer a qualidade dos cuidados 

que fornece a todos os seus pacientes. Desenvolvemos a impressora 

a laser TRIMAX TX55 para fornecer as informações de diagnóstico de 

qualidade que você precisa - a um preço que pode pagar. 

A impressora a laser TRIMAX TX55 altamente �exível e e�ciente, oferece uma 

compatibilidade e criação de imagens a laser seco com um conjunto completo 

de aplicações, incluindo Radiologia Computadorizada (CR), Radiologia 

Direta (DR), Ressonância Magnética (MRI), Tomogra�a Computadorizada 

(CT), Ultrassom, Radiologia Computadorizada para Mamogra�a (CR para 

Mamogra�a) e Mamogra�a Digital de Campo Total (FFDM).  

QUALIDADE SUPERIOR DE IMAGENS
Todos os hospitais e clínicas merecem aproveitar as vantagens de
diagnóstico e economia de custos que a tecnologia laser dry oferece. 
O nosso sistema usa luz de laser, ao invés de calor, para expor cada pixel de 
imagem, o que garante qualidade nítida e consistente do �lme e requisitos 
mínimos de assistência. O sistema simpli�ca o  controle de qualidade para 
os usuários �nais com a tecnologia AIQC (Automatic Iamge Quality Control 
- Controle Automático de Qualidade de Imagem). Este recurso integrado 
calibra, automaticamente, �lme e impressora para atender suas
preferências pré de�nidas, na geração de imagens.

MAMOGRAFIA 
A impressora a laser TRIMAX TX55 oferece uma qualidade excepcional 
para imagens de Mamogra�a Digital de Campo Total (FFDM) e  Radiologia 
Computadorizada para Mamogra�a (CR para Mamogra�a). O sistema 
provê alta qualidade com padrões de teste selecionáveis pelo usuário, 
algoritmos aprimorados de detecção das bordas da parede do tórax 
e parâmetros e valores essenciais de grá�cos de controle. 

FÁCIL OPERAÇÃO, TREINAMENTO MÍNIMO 
Um painel intuitivo de usuário simpli�ca a operação da unidade 
e pode minimizar os requisitos de treinamento dos usuários. Outra 
grande economia de tempo é nossa tecnologia de cartucho de �lme 
carregável, de modo rápido e fácil, à luz do dia, não requerendo sacos, 
tesouras ou instalações especiais de câmera escura. Os usuários podem, 
simplesmente, “carregar e usar.” Um portal da web integrado pode 
fornecer conexões com os fornecedores de serviços e ferramentas de 
diagnóstico. Ele também permite que os usuários visualizem, em vários 
idiomas, dados do desempenho e status da impressora a laser a partir 
de uma estação de trabalho em sua rede.  
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FLEXÍVEL E PRODUTIVA
A impressora a laser TRIMAX TX55 permite que os 
usuários escolham a partir de quatro tamanhos de �lme 
— 14 x 17 pol (35 x 43 cm), 11 x 14 pol (28 x 35 cm), 
10 x 12 pol (25 x 30 cm) e 8 x 10 pol (20 x 25 cm) com 
qualquer dois tamanhos on-line. Alterar os tamanhos 
dos �lmes é fácil com os cartuchos de �lme carregáveis 
à luz do dia. O sistema imprime até 65 �lmes no tamanho 
35 x 43 cm e 100 �lmes no tamanho 20 x 25 cm por 
hora, com precisão de 508 pixeis por polegada.

CONFIABILIDADE E SERVIÇO SIMPLIFICADO
A impressora a laser TRIMAX TX55 foi desenvolvida com 
componentes comprovados. A tecnologia de geração 
de imagens, os sistemas de manuseio de �lmes e as 
interfaces do operador foram projetados para atenderem 
seus requisitos — e foram testados e comprovados 
conforme os ambientes exigentes nos cuidados com a saúde.
O sistema possui conexão integrada para fácil monitoramento
pelos pro�ssionais de serviço treinados pela Carestream. 
O sistema também está projetado para ser acessado 
facilmente pelos pro�ssionais de serviço treinados pela 
Carestream.

SISTEMA DE MESA
Adicionar a impressora a laser TRIMAX TX55 à sua 
operação não requer alterações especiais nas instalações.  

UMA SOLUÇÃO PERFEITA PARA SEU FLUXO DE 
TRABALHO
Você terá um �uxo de trabalho de geração de imagens 
que se adapta bem às suas operações. A TRIMAX TX55 
está projetada para se adaptar facilmente ao seu �uxo de 
trabalho. 



A impressora a laser TRIMAX TX55 não tem cabeças de impressão térmicas para 

limpar e manter, e não requer limpeza periódica dos rolos de transporte do �lme. 

Estes componentes, que são usados normalmente nos sistemas de geração de 

imagens, requerem manutenção frequente e regular. Durante o período de vida de 

um sistema, essas atividades de manutenção podem resultar em custos e tempos de 

parada consideráveis. Nossa tecnologia de geração de imagens a laser seco é limpa, 

simples e acessível — do modo que deve ser. 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

BAIXOS CUSTOS

IMPRESSORA A LASER TRIMAX TX55

Tecnologia
•   Fototermográ�ca (laser seco)

Qualidade de criação de imagens a laser seco
• Verdadeira tecnologia laser
•  508 pixels por polegada de laser
•  Espaçamento do ponto de laser de 50 micron
•  Arquitetura de profundidade de ponto de 14 bits

Taxa de transferência
•   Tempo para primeira impressão: 100 segundos
•   Até 65 �lmes por hora:  

14 x 17 pol (35 x 43 cm)
•   Até 100 �lmes por hora:  

8 x 10 pol (20 x 25 cm)

Dimensões
•  Altura: 26,2 pol (66,6cm)
•  Largura: 24,6 pol (62,6cm)
•  Profundidade: 25,5 pol (64,9cm)
•  Peso: 175 lbs. (79kg)

Ambiente de operação
•  Temperatura: 59 a 91°F (15 a 33°C)
•  Umidade: 20 a 80% RH, sem condensação
•  Campo magnético: < 50 Gauss
•  Altitude: -100 a 9.800 pés (-30 a 3.000 m)

Filme de criação de imagens a laser TRIMAX
•  Base de poliéster azul de 7-mil
•   Cartuchos de �lme carregáveis à luz do dia 

(125  folhas)
•   Capacidade de arquivo do �lme durante o tempo 

de vida (+ de 100 anos) para aplicações exigentes 
(oncologia, mamogra�a, pediatria, etc.)

•   Imagens de �lme impressas com Dmax padrão 
de 3.0

•    Filmes de mamogra�a  
3.6 Dmax com TXM  
4.0 Dmax com TXM+

Escolha de quatro tamanhos de filme
•   O sistema suporta os tamanhos de �lme a seguir:  

14 x 17 pol (35 x 43 cm)  
11 x 14 pol (28 x 35 cm)  
10 x 12 pol (25 x 30 cm)  
  8 x 10 pol (20 x 25 cm)

AIQC (Automatic image quality control)
•   Não é preciso nenhum procedimento de 

calibragem do �lme ou arranque manual
•  Garante consistência de �lme para �lme

Conexão da rede
•   A interface de DICOM integrada suporta 

a impressão a partir das modalidades DICOM
•   Integrado sem nenhum servidor separado de 

DICOM

Alimentação
•   90–130 VAC; 50/60 Hz; máximo de 9 amps
•   180–264 VAC; 50/60 Hz; máximo de 4,5 amps

Conexão da rede
•   Conexão de Ethernet 10/100/1000 Base-T na 

impressora
•   Conexão de rede através de terminação de cabo 

CAT5 UTP em um plugue RJ-45

Idiomas do usuário suportadas:
•  Chinês
•  Inglês
•  Francês
•  Alemão
•  Grego
•  Italiano
•  Japonês
•  Polonês
•  Português
•  Eslovaco
•  Espanhol
•  Turco
•  Russo
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