
Arco cirúrgico

Unique Premium
Melhor performance da categoria



Intensificador de imagem de 9” ou 12”;

Alta resolução de imagens;

Wide FOV;

Redução de ruído;

Câmera CCD fornecem excelentes imagens.

Monitor LCD touch screen 7”

Interface intuitiva

Monitor duplo de 19”

782mm de espaço livre;

Rotação orbital de 135°;

SID de 1.000mm.

Potência de 15kW;

Ânodo rotatório

CARACTERÍSTICAS

Espaço livre e rotação orbital
O espaço livre de 782mm e a rotação orbital de 135° 
oferecem um ambiente de operação conveniente para 
o operador.

Função vídeo HD
Os vídeos de alta definição são capturados com 30 
frames/segundo para permitir loops contínuos e obter 
a alta qualidade de imagem utilizando baixa dose de 
radiação. Mantém a imagem em alta definição sem o 
efeito de ruído e desfoque durante o movimento.

Predefinição de modo anatômico
Minimiza a dosagem de radiação, selecionando a partir 
de valores de exposição predefinidos (Kv e mA), que 
são específicos para a parte do paciente em foco.

Controle inteligente de dose
O modo ABC é uma função que gerencia a dose 
de radiação automaticamente e fornece imagem 
otimizada em todos os procedimentos cirúrgicos.

Garante a segurança dos pacientes e da equipe 
médica que precisam estar expostos à dose de 
radiação durante todo o procedimento.

Modo instantâneo
Obtenha uma imagem nítida e clara com nosso 
“modo instantâneo”, que permite obter a imagem de 
radiografia digital perfeita para auxiliá-lo durante o 
procedimento. 

Câmera CCD com alta definição 1k x 1k
A câmera de alta definição com um milhão de pixels 
suporta imagens nítidas sem distorções para fornecer 
o melhor ambiente de diagnóstico por imagem 
possível.

Intensificador de
imagem 9’’ ou 12”

15kW HFG

SID 1000mm
(distância foco objeto)

Pedal duplo
(ativar/salvar/levantar/baixar)

Revisão inteligente

Medidor de dosagem

Relatório de dose
estruturado

DICOM 3.0
CD/DVD Burner
USB Port

Software de medidas

Correção automática de
artefatos de metal

Fluoroscopia pulsada

Colimador inteligente
(colimador virtual)

DSA (Digital Subtraction
Angiography) e Roadmap

Mesmo sem expor os raios X, a radiação pode ser 
determinada colimando virtualmente a área desejada 
no painel LCD da tela de toque.

A exposição a radiação é minimizada por uma 
configuração de otimização no painel de controle.

Colimador virtual

Ânodo rotativo

Painel operacional intuitivo

Tecnologia CCD 1k x 1k

Operação amigável na tela touchscreen de 7” com interface intuitiva, 
fornece uma fácil operação.

Operação intuitiva com painel touch screen

APLICAÇÕES

Ortopedia
Neuro
Urologia
Vascular
Cardíaco



O arco cirúrgico Unique Premium possui um design aprimorado, tornando-o uma solução ideal para uma ampla gama 
de aplicações cirúrgicas. A interface de usuário simples auxilia na eficiência do fluxo de trabalho. Seu gerador de 15kW 
proporciona uma alta qualidade de imagem utilizando menor dose possível, resultando em excelente qualidade de 
imagem que ajuda a melhorar a confiança durante o procedimento. 

UNIQUE PREMIUM
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)

O potente HFG de 15kW com tudo rotativo fornece a melhor imagem, 
permitindo o uso prolongado durante a operação.

Poderoso HFG e ânodo rotativo

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.

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

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

Pós-processamento

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.

Medidas e anotações

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



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




