
Nosso novo sistema de raios X motorizado, Mob Smart da Imex 

Medical possui gerador de alta potência, alta tensão e alta frequência 

com tubo de raios X de grande capacidade calorífica, resultando em 

geração de raios X de alta qualidade.

Novo sistema de baterias, garante motorização e geração de raios X 

de forma independente, além de maior autonomia de exposições.

Pode ser amplamente utilizado em radiologia, ortopedia, CDIs, pronto-

socorro, UTI, sala de cirurgia, pediatria neonatal e atender plenamente 

à demanda de radiografia digital hospitalar.

Design smart
Seu projeto sofisticado e limpo, permitem fácil acesso para realização 
da assepsia, evitando riscos de contaminação.

Seu porta objetos possui grande capacidade e facilidade de acesso.

Fácil posicionamento
Quatro botões de desbloqueio, fácil de bloquear e operar, 
posicionamento em todos os sentidos e em vários ângulos para 
atender às necessidades específicas de cada exame.

A rotação da coluna em +-270°, facilita o posicionamento do tubo 
reduzindo o tempo de manobra do equipamento.

R
ai

os
 X

 m
ot

or
iz

ad
o 

- 
M

o
b

 S
m

ar
t

Raios X motorizado
Modelo:

Mob Smart



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 Smart 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)

Versatilidade e autonomia
Sistema motorizado com velocidade de até 5km por hora, com 
acelerador suave. Conta com dois motores para auxiliar nas manobras.

Com 100% de carga, a bateria permite realizar mais de 240 exposições 
de tórax (padrão).

Mobilidade com segurança
Seu sensor anticolisão especialmente desenvolvido para o Mob Smart, 
evita acidentes, protegendo pedestres e danos ao equipamento.

Em caso de inclinação, pode ser acionado o pedal de prevenção de 
capotamento.

Ao se deparar com obstáculos à sua frente, basta acionar o pedal de 
prevenção para elevar a roda dianteira e superá-los.

Tudo ao seu alcance
Chave geral, emergência, partida e nível de bateria dispostos para 
facilitar seu manuseio.

Monitor Touch de 19 polegadas integrado.

Na versão DR, há uma vasta opção de interfaces de conexões.
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