
O Mob Easy é o mais novo sistema de raios X digital móvel da Imex 

Medical. Com um design inteligente e prático, ele pode ser amplamente 

utilizado em aplicações da radiologia, como ortopedia, pronto-socorro, 

unidade de terapia intensiva, centros cirúrgicos e pediatria neonatal 

atendendo totalmente à demanda de radiografia digital hospitalar.

Versatilidade e autonomia
Você pode realizar exposições com dois modos de alimentação, 
através de uma conexão AC (tomada) ou utilizando seu conjunto de 
baterias, melhorando seu uso e se adaptando à necessidade do local, 
sem restrições ambientais.

A bateria de lítio de alta qualidade, possui selo verde de proteção 
ambiental, tem peso e volume reduzidos além de recarga em menor 
tempo, resultando em maior vida útil.

Com 100% de carga, a bateria permite realizar mais de 200 exposições 
de tórax (padrão).

Leve e flexivél
Com estrutura compacta, o Mob Easy permite realizar giros de forma 
omnidirecional em espaços estreitos (entre dois leitos), sem limitar a 
movimentação do porta-tubo.

Durante a movimentação do Mob Easy, o posicionamento e desenho 
do braço articulado permitem aos técnicos observarem diretamente 
o caminho sem ocultar a visão, evitando danos ao equipamento e 
acidentes com pedestres.

Com apenas 200kg, o Mob Easy é leve e prático para movimentar.

Raios X móvel
Modelo:
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Sólido e duravél
Seu projeto modular permite fácil acesso para realização da assepsia, 
com pedestal em aço e gabinete em chapa, melhora a resistência 
estrutural e reduz os custos de manutenção por choques.

Possui design exclusivo de sistema anticolisão em forma de U e 
constituído em aço, protegendo a cabeça porta-tubo contra impactos 
em seu deslocamento.

Mobilidade com segurança
Possui exclusivo design do dispositivo de pedal do freio, permite parar 
facilmente.

Em caso de inclinação, pode ser acionado o pedal anti recuo de 
prevenção de tombamento.

Ao se deparar com obstáculos à sua frente, basta acionar o pedal anti 
recuo para superá-los.

Inicialização e desligamento super rápidos
Sistema de partida/parada em um único acionamento.

O tempo de inicialização é inferior a 12 segundos, resultando em 
melhor eficiência do trabalho.

Suporte para vários modos de exposição
Pode-se utilizar o disparador manual de exposição, controle remoto 
da exposição ou o recurso de atraso do tempo, o operador poderá 
escolher o que mais se adequa à demanda do local.

Multiuso
O Mob Easy é indicado para atender a ampla gama de aplicações 
clínicas, desde às necessidades do setor de radiologia, UTI, sala de 
cirurgia, leito das enfermarias, inclusive neonatal e aplicações móveis.

Sempre conectado
Conexão de rede Wi-Fi (detector sem fio + placa de rede sem fio);

Várias conexões externas (USB/DVI).
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