
Arco cirúrgico

Unique FD
Flat Panel com tecnologia CMOS
com excelente desempenho



Flat Panel CMOS 260 x 260mm;

Detecção para distorção de imagens;

Wide FOV;

Redução de ruído. Monitor LCD touchscreen 10”4

Interface intuitiva

Monitor wide LCD 43”

800mm de espaço livre;

Rotação orbital de 180°;

SID de 1.000mm.

Potência de 15kW HFG.

CARACTERÍSTICAS

Modo baixa dose
O modo de dose baixa é projetado para adquirir uma 
imagem com qualidade utilizando pouca dose de 
radiação.

Relatório de dose estruturado
O relatório de dose estruturado permite um workflow 
eficiente à equipe o que melhora o fluxo durante o 
procedimento para equipe médica.

Correção de movimento
Esta função ajusta a imagem automaticamente 
corrigindo a nitidez e excelente qualidade para uma 
cirurgia que precise de um movimento do paciente.

Aprimoramento de borda
Proporciona para o usuário obter resultados de 
diagnóstico mais precisos aprimorando a borda da 
imagem.

Correção automática na presença  
de metal
Com objetivo de evitar uma dose excessiva de 
radiação ou imagem de baixa qualidade causada por 
interrupção de metal no campo de visão, o software 
automaticamente ajusta a dosagem correta para 
proporcionar ao operador uma visão mais nítida 
durante o procedimento.

Smart Review
Função que possibilita a revisão e armazenagem da 
imagem em no máximo 10 segundos.

APLICAÇÕES

Ortopedia
Neuro
Urologia
Vascular
Cardíaco

Rotação orbital
dinâmica 180º

Flat panel detector
260x260mm

Potência 15kW HFG

Espaço livre de 800mm
SID 1000mm
(distância foco objeto)

Interruptor de pé triplo
para angiografia

Medidor de dosagem

DICOM 3.0
CD/DVD Burner
USB Port

Software de medidas

Fluoroscopia pulsada

Pulse mode
(1, 2, 4, 8, 15, 30)

DSA (Digital Subtraction
Angiography) e Roadmap

O colimador virtual permite a seleção do campo de 
visão desejado, enquanto reduz a quantidade de 
exposição à radiação, limitando a emissão do raios X.

Colimador virtual

Prevenção de exposição desnecessária a radiação 
focando na área de interesse enquanto colima 
automaticamente as áreas restantes.

Colimação automática O painel de operação de tela touchscreen de 10.4” é fácil de 
usar e permite uma comunicação bidirecional entre médico 
e operador usando imagem ao vivo.

Imagem e comunicação ao vivo

Monitor LCD de 43”

Touch screen de 10.4”



Flat Panel com tecnologia CMOS, painel de 
260x260mm, o Arco Cirúrgico Unique FD proporciona 
imagens nítidas que garantem um procedimento 
seguro e eficiente para equipe médica.

Maior segurança para seu hospital e confiabilidade 
para sua equipe. 

UNIQUE FD
A opção de angiografia que emparelha a fluoroscopia 
com meio de contraste para exibir as visualizações 
básicas de angiografia.

Melhora o diagnóstico utilizando um recurso de vídeo 
armazenado repetido junto com funções no software 
de medição de tempo detalhada.

DSA (Digital Substraction Angiography)

Com a excelência de imagem CMOS e 15kW HFG fornecem imagens 
de alta qualidade e maior tempo de uso durante a operação.

Excelente qualidade de imagem

Depois de definir uma posição do vaso, a imagem do 
paciente pode ser colocado de volta à sua posição 
original usando a função shift para compensar 
qualquer movimento.

Permite várias funções que auxiliam na inserção 
precisa de uma camada.

Posição de referência/brilho/contraste

Software poderoso e intuitivo
Uma solução completa para aquisição, armazenamento, gerenciamento e comunicação, fornecendo um ambiente 
intuitivo centrada nas funcionalidades para o usuário;

Conveniência de gerenciamento no banco de dados;

Funções práticas para fácil gerenciamento da imagem durante o procedimento;

Ferramentas de diagnóstico precisas;

Melhore a eficiência da gestão de seu hospital;

Perfeita compatibilidade com diversos PACS.

Este filtro digital reduz o ruído em procedimentos que 
precisem de movimentação oferecendo uma imagem 
mais nítida.

Redução digital de ruído - DNR
Medição de comprimento, ângulo e 
armazenamento de linha, seta e caracteres.

Medição e anotação

Inversão, rotação, zoom, in/out, lupa e etc.

Gerenciamento da imagem
Melhoria de processamento da imagem processada 
após o procedimento DSA.

Pós-processamento

De forma automática o software obtém informações 
sobre o tipo de vaso sanguíneo utilizando apenas uma 
pequena quantidade de meio de contraste.

Máscara de RoadMap automática
Obtenha informações através do roadmap utilizando 
uma imagem DSA previamente obtida.

Máscara de RoadMap manual

Reposicione a máscara do RoadMap, deslocando os 
pixels para a posição adequada.

Mudança de pixel no RoadMap
Capacidade de diagnosticar um vaso sanguíneo 
com apenas uma pequena quantidade de meio de 
contraste.

Pico de opacificação

Depois de definir uma posição do vaso, a imagem do paciente pode ser colocado de volta à sua posição original 
usando a função shift para compensar qualquer movimento. 

Este Arco cirúrgico oferece várias funções que ajudam a inserir com precisão um fio-guia.

RoadMap/posição de referência/detecção de movimento

Serviço de armazenamento, serviço de lista de trabalho.

DICOM 3.0

Worklist
MPPS

Storage
Storage Commitment

Query & Retrieve
Radiation Dose SR

leitura
gravação

importar
exportar

impressão
PACS

HIS
RIS

EMR

Gerenciamento do banco de dados em formato aprovado pelo HIPAA

Radiação raios X

Filtro raios X

Objeto
Detector flat panel

Imagem



A área de Service da Imex Medical Group é especializada na 
prestação de serviços em equipamentos médicos em todo 
território nacional.

Oferecemos um canal de atendimento para 
abertura de chamado através de nosso site e/
ou central telefônica que, de forma instantânea, 
já presta o primeiro atendimento e se necessário, 
realiza o agendamento com nosso time de 
especialistas técnicos.

Todo este suporte trabalha com objetivo de reduzir 
ao máximo a ociosidade dos equipamentos e 

oferecer maior tranquilidade aos nossos clientes.

Possui uma estrutura de especialistas técnicos altamente 
capacitados que oferecem serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em todos os equipamentos Imex Medical.

O foco desta estrutura é garantir o funcionamento dos 
equipamentos de maneira mais eficiente, auxiliando os clientes a 
usufruir de todas as funcionalidades que o equipamento oferece.

IMEX SERVICE




