
Soluções
Veterinárias

 

Sistema CR Vita
Software Image Suite/V3 

DIGITAL. CUSTOMIZADO.

Conheça a solução de imagem digital desenvolvida especialmente 
para clínicas veterinárias. O software CARESTREAM Image Suite, 
combinado com o sistema CARESTREAM DIRECTVIEW CR Vita, 
permitem que você converta seu consultório veterinário para digital 
de maneira fácil e acessível. Esse sistema é otimizado com os 
recursos especí�cos que os clínicos veterinários precisam - incluindo 
entrada de pedidos e visualização de exames especí�cos para 
veterinários, processamento de imagem customizada e ferramentas 
de mensuração veterinária.

APLICAÇÕES 
VETERINÁRIAS 

PERSONALIZADAS.
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UMA SOLUÇÃO
DE IMAGEM COM 
UM PEDIGREE 
SURPREENDENTE.

UMA NOVA “ESPÉCIE” DE 
IMAGENS VETERINÁRIAS. 

Mudar de �lme para tecnologia 
digital pode parecer um grande 
passo para um consultório ou uma 
clínica veterinária. Você pode 
estar preocupado que a transição 
atrapalhe sua rotina, ou sobre o 
tempo necessário para saber lidar 
com a tecnologia. Você também 
pode estar incerto se um sistema 
digital fornecerá todos os recursos 
especí�cos de veterinária de que 
você precisa. Nós possuímos uma 
solução desenvolvida de maneira 
personalizada para aplicações 
veterinárias. É rápida e fácil de 
usar. Fornece uma qualidade de 
imagem soberba e impulsiona a 
produtividade.
Tudo isso a um preço acessível.
Agora você pode mudar para o 
digital com con�ança. Na 
Carestream, as raízes em inovação 
de imagem datam
de mais de um
século atrás -
então, existe
alguém melhor
para ajudá-lo com
a digitalização? 

IMAGE SUITE:
OTIMIZADO PARA APLICAÇÕES VETERINÁRIAS
Muitos sistemas de imagens digitais comercializados para veterinários 
vêm com interface clínica baseada em pessoas com as quais você 
precisa se adaptar. Já o software Image Suite oferece uma interface 
veterinária desenvolvida de maneira customizada. Todo o sistema é 
carregado com recursos customizados para veterinária para atender 
as necessidades de seu consultório.
Nossas telas de entrada de pedido de exame possuem os campos que 
você quer e precisa para a seleção de raças, espécies e muito mais.  
Imagens de referência especí�cas de veterinária são fornecidas para 
suportar um posicionamento preciso. Nosso banco de dados de 
processamento de imagens animais customizado é a�nado com os 
parâmetros de processamento para espécies, raças, partes do corpo e 
visualizações especí�cas. Ferramentas de mensuração especializadas 
em veterinária ajudam você fazer diagnósticos precisos de maneira 
mais rápida do que antes. Essas ferramentas incluem:

• Ferramenta de mensuração de displasia do quadril
• Ferramenta de mensuração do tórax VD
• Ferramenta de mensuração de escala vertebral
• Ferramenta de mensuração de tuberosidades tibiais avançadas
• Ferramenta de mensuração de osteotomia de nivelamento do
   platô tibial
• Ferramenta de mensuração de laminites
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Resultados mais rápidos
 Quando um animal está doente ou machucado, nem você, nem o dono, 
nem o animal querem esperar muito por imagens diagnósticas. Sua resposta 
é o Image Suite, que fornece as imagens com a alta qualidade que você 
precisa em alguns minutos, para que o diagnóstico possa ser feito muito 
mais rapidamente. O acesso web e a exportação de imagens veterinárias 
compatíveis com DICOM ou jpeg/bmp permitem suporte fora do consultório 
quando necessário. Exibir imagens digitais em uma tela para os donos de 
Pets faz com que seja mais rápido e fácil explicar a condição do animal - e 
recomendar o tratamento correto. O acesso rápido à imagem signi�ca ainda 
um �uxo de trabalho mais ágil e uma produtividade melhorada em seu 
consultório.

Uma transição fácil e rápida
Instalação simples e suave signi�ca que você estará em operação 
rapidamente. O sistema é excepcionalmente simples para aprender e utilizar 
- o tempo de treinamento é mínimo, uma vez que o cassete se comporta do 
mesmo jeito que quando se usa o �lme. O design da interface do sistema é 
muito intuitiva, para que você e sua equipe a utilizem como especialistas. 

Resumindo, sua transição para o digital será rápida e indolor - você ganhará 
benefícios de um �uxo de trabalho digital - dizendo adeus para sempre ao 
processo com o �lme e os químicos.

CARESTREAM CR VITA:
SIMPLIFICANDO A QUALIDADE DO ESCANEAMENTO 
E�ciências melhoradas
O scanner do CR Vita é uma unidade de mesa, leve e compacto.
Isso signi�ca que é ideal para instalações pequenas, e também pode ser 
levado para o campo se necessário. Suas imagens diagnósticas podem ser 
armazenadas em discos rígidos, CDs ou outra mídia removível - não sendo 
mais necessário gabinetes para armazenamento de �lme. Por �m, quando 
você quiser colaborar com outros veterinários, não haverá necessidade de 
correio ou motoboy - compartilhe suas imagens instantaneamente e 
eletronicamente

Imagens nas quais você pode con�ar
Além da velocidade, você receberá uma qualidade excelente de imagem. A 
Carestream entende o mundo das imagens digitais como nenhuma outra 
empresa - e isso redirecionou o alto desempenho do nosso CR Vita. Ele 
fornece imagens precisas e claras que suportam uma revisão e um 
diagnóstico mais apurados. Nosso processamento de imagem é a�nado 
com as partes e visualizações do corpo do animal sob seus cuidados. 
Portanto, não contente-se com um processamento desenvolvido para o 
calcanhar de um humano quando o que você realmente precisa é de 
processamento otimizado para uma pata canina.
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• 8 x 10 pol.
• 10 x  2 pol.
• 11 x 14 pol.
• 14 x 14 pol.
• 14 x 17 pol.
• 14 x 33 pol.
• 24 x 30 cm
• 15 x 30 cm

IMPULSIONE SUA 
PRODUTIVIDADE COM A 
SOLUÇÃO DIGITAL QUE 
OS VETERINÁRIOS 
ESTAVAM ESPERANDO. 

OPÇÕES PARA MAXIMIZAR 
SEUS RECURSOS DE IMAGENS.
Impressora Laser CARESTREAM DRYVIEW 5700                                                                                           
Ideal para clínicas veterinárias, a impressa laser DRYVIEW 5700 oferece 
velocidade, simplicidade e acessibilidade verdadeira quando uma cópia impressa 
é necessária.

Écrans e cassetes CARESTREAM DIRECTVIEW CR                                                                                     
Ideal para o uso com o sistema DIRECTVIEW CR Vita, nossa linha de écrans e 
cassetes DIRECTVIEW CR oferece uma ampla seleção e um alto desempenho.

Os tamanhos dos cassetes oferecidos são:


