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Multi-Site

Os resultados da composição de massa magra e de gordura estão 
disponíveis em vários locais do corpo, para mapeamento do corpo 
inteiro: perna esquerda, perna direita, braço esquerdo, braço 
direito, costelas esquerdas, costelas direitas, coluna torácica, 
coluna lombar e pelve.

Graças a uma extensa área de varredura, a análise do corpo inteiro 
fornece um painel abundante de informações sobre a composição 
corporal do indivíduo.

2D-Fan Beam

Baseado em um detector de matriz múltipla de 256 elementos, 
o 2D-Fan Beam é uma tecnologia projetada para fornecer a mais 
alta resolução de imagem para um diagnóstico com muito mais 
qualidade.

Diagnóstico rápido e preciso

O Elipse HD atende às necessidades dos mais exigentes 
profissionais em busca de uma ferramenta poderosa, completa e 
precisa, capaz de realizar exames em apenas 15seg. por local.

Amplas aplicações

O Elipse HD é um aparelho completo que, além dos exames 
de rotina, oferece uma ampla gama de aplicações, incluindo 
ortopedia, pediatria, composição corporal e muito mais.

Experiência conectada

Oferecendo a possibilidade de vários usuários em diferentes 
estações de trabalho, os exames podem ser rapidamente 
importados ou exportados através do DICOM do ELIPSE HD para 
o PACS e RIS.

Ferramentas metabólicas poderosas

Desenvolvemos ferramentas de cálculo sofisticadas que auxiliam 
a medir rapidamente a porcentagem e distribuição de gordura e 
tecido magro no corpo. Além desses parâmetros, outros tipos de 
dados metabólicos são calculados para auxiliar os profissionais de 
saúde e esportes (índice de massa gorda, taxa metabólica basal, 
relação androide/ginóide e etc.).

Múltiplas aplicações clínicas

A tecnologia disponível nos sistema de Densitometria Elipse Series 
e Elipse HD proporcionam um amplo campo de aplicações para 
centros dedicados à preparação e treinamento de atletas de alto 
nível e clínicas especializadas, preocupadas com o bem-estar 
feminino, particularmente o controle de peso.

A composição corporal também é particularmente útil no apoio 
ao diagnóstico de certos distúrbios e na otimização de programas 
de tratamento (obesidade, fibrose cística, anorexia, síndrome 
debilitante, insuficiência renal crônica).

Tendências e acompanhamento

A análise de tendência do paciente inclui gráficos e mapeamento 
em cores que fornecem uma ferramenta intuitiva para análise 
e comunicação. Totalmente personalizável, o relatório oferece 
informações completas para desenvolver roteiros de sucesso.

Tecidos Adiposos Viscerais (VAT)

Nosso algoritmo patenteado estima o tecido adiposo visceral e 
subcutâneo na área andróide, com base em varreduras DXA. 
Significativamente correlacionado com os resultados da tomografia 
computadorizada, este método DXA fornece uma alternativa para 
monitorar os efeitos da dieta dos pacientes ou risco cardiovascular.

Modelo:

Elipse HD

Dispositivo de última geração que oferece excelente qualidade de imagem e torna exames rápidos acessíveis.

Densitometria Óssea

O Elipse HD é um equipamento de última geração que usa Tecnologia 2D-FAN BEAM para desempenho rápido e de alta qualidade de imagem. Ele 
fornece uma experiência de diagnóstico confortável para pacientes e médicos, realizando exames de uma forma rápida e eficiente.

Baseado em uma matriz detectora Multi array de 256 elementos, o 2D-Fan Beam é uma tecnologia projetada por nosso departamento de P&D para 
fornecer a mais alta resolução de imagem para um diagnóstico com alta acuracidade.

Um aparelho completo que além de exames de rotina oferece uma ampla gama de aplicações incluindo ortopedia, análise de próteses, pediatria, 
composição corporal e muitos mais. Atende às necessidades dos especialistas exigentes em busca de uma ferramenta completa e precisa capaz de 
executar exames em menos de 15 segundos por scan localizado. 
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Aplicações adicionais

FRAX

Um método desenvolvido pela Sheffield University,  baseado no 
questionário do paciente, usado para definir o risco de fratura. 
Disponível em mais de 50 países.

QuickView

Modo rápido que permite fazer uma aquisição otimizando o fluxo 
de trabalho.

Ortopedia

O modo ortopédico destina-se ao cálculo da densidade óssea em 
torno de próteses (joelho, cotovelo, ombro, quadril, etc.) e em uma 
determinada região de interesse (ROI).

Seleção de ROI

O ROI selecionado automaticamente pode ser modificado a critério 
do operador para levar em consideração uma área muito precisa.

Fácil reposicionamento do Scan

Assistência por computador para fácil posicionamento do paciente 
durante o exame, além do posicionamento por laser.

Pediatria

O modo pediátrico fornece vários parâmetros de análise óssea 
para a população jovem.

HSA

O programa Hip Structural Analysis (HSA) mede a estrutura 
geométrica de seções transversais no fêmur proximal (HAL, FNA, 
IH, FNAL) para prever o risco de fratura.

Body Composition

Referência de população

Para cada local de estudo a população de referência pode ser 
desenvolvida em adição ao banco de dados existente.

Relatórios automáticos

Relatórios automáticos podem ser impressos para pacientes ou 
médicos com diferentes modelos de configuração.

Patient Trending

O acompanhamento do paciente pode ser monitorado por meio de 
gráficos e tabelas que fornecem uma análise e evolução dos dados 
do paciente ao longo do tempo.

Report personalizado

Os relatórios DXA podem ser gerados e personalizados de acordo 
com a preferência do médico.

Importação de dados

Possibilidade de importar dados de outros equipamentos do 
mercado para comparação. O médico pode manter todos os seus 
dados ao renovar sua plataforma.

Workstation

Possibilidade de o médico trabalhar em uma estação de trabalho 
remota para processar os dados do paciente.

Exportação de dados

Exportação de dados do dispositivo para rede (PACS / RIS) via 
DICOM.

Ferramentas avançadas

Suporte de diagnóstico padrão

BMD

A densidade mineral óssea (g /cm²), é a quantidade de mineral 
ósseo no tecido ósseo. Com base na BMD, para cada local o 
T-score e o Z-score são (então) calculados.

Fêmur/Dual Fêmur

O fêmur é um local essencial para a medição do risco de fratura 
Para uma análise precisa, recomenda-se realizar uma aquisição 
dos dois fêmures.

AP-Spine

A coluna vertebral (L1-L5) também é um local importante e 
frequentemente é analisado em conjunto com o fêmur para um 
diagnóstico mais preciso.

Antebraço

O antebraço é um local complementar com lenta remodelação 
óssea privilegiada para casos particulares de pacientes (obesidade, 
artrose da coluna, material ortopédico).

DVA

Uma imagem do tipo radiológica é gerada para uma 
mensuração automática da   morfometria da coluna em lateral 
e sua classificação de tabela GENANT. Também disponível em 
posicionamento Anteroposterior.

Mãos

No modo pediátrico, a imagem pode ser usada para determinar a 
idade óssea. O resultado da idade óssea pode então ser relatado 
no arquivo de resultados 
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