
Os detectores digitais da Imex Medical possibilita que esta conversão 
de raios X convencional analógico em digital ocorra de forma tranquila 
e sem a necessidade de adaptações em seu equipamento, de forma 
que se obtenha o máximo de performance e qualidade.

Tecnologia totalmente digital
Melhor custo benefício do mercado;

Detector digital sem fio, para maior flexibilidade e melhor controle;

Imagens com melhores resoluções, facilitando o diagnóstico;

Detector com tecnologia de silício amorfo e cintilador de iodeto de 
césio (CSL) ou gadolínio (opcional);

No tamanho 35x43cm para facilitar a utilização em todos os tipos de 
exames, o detector se adapta tanto na mesa quanto no bucky mural.

Fluxo de trabalho mais rápido e eficiente
Transmissão automática e imediata da imagem do detector para o 
console de comando, possibilitando sua análise;

Instalação rápida e sem necessidade de adequações no seu 
equipamento, minimizando o tempo de inatividade de sua sala de 
exames;

Fácil utilização através de seu software, totalmente prática e intuitiva, 
proporcionando maior rapidez na execução e liberação dos exames;

Através de sua conectividade DICOM torna-se compatível com 
sistemas PACS, HIS/RIS e softwares de visualização de imagens, 
impressoras DICOM, entre outros.

Mars (WiFi)
1417 - 35x43cm

1717 - 43x43cm

Venu
1012 - 25x30cm

1717 - 43x43cm

Detectores de raios X
Modelos:

Mars e Venu
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Software
Operação fácil e intuitiva com campos específicos para registros de 
pacientes e busca automática via Worklist;

Seleção de procedimentos com simples clique na região anatômica 
ou na lista de procedimentos;

Revisão e manipulação de imagens com ferramentas de medição, 
angulação, brilho, contraste, anotações, marcações, entre outros;

Aplicação “Stitching” para realização de exames de escanometria, 
coluna total e outras imagens longas adquiridas em mais de uma 
incidência. Disponível na função manual e na automática;

Opcional de licença adicional MiniPACS FlyViewer para acesso às 
imagens através de outros computadores via rede.

Suporte protetor (opcional)
Protege o DR Panel durante exames de peso;

Fornece proteção adicional para o DR Panel;

Encaixa sobre o detector (sem presilhas);

Dimensão do produto: 43x50x3,7cm;

Peso: 2,9 kg;

Tolerância de peso distribuído: 192kg.

Case protetor para transporte (opcional)
Ideal para realização de exames de leito e fora do bucky;

Fornece proteção adicional para o DR Panel;

Dispõe de presilha para prender detector para transporte com 
segurança;

Dimensão do produto: 47x47,8x2,54cm;

Peso: 0,77kg;

Tolerância de peso distribuído: 181,4kg.

www.imexmedicalgroup.com.br
Televendas: 0300 789 3771


