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Ultrassom portátil

Tampa deslizante
O exclusivo sistema deslizante do teclado ergonomicamente
localizado oferecem melhor suporte aos braços e punhos do
ultrassonografista, evitando futuras lesões. Além destes benefícios,
o novo design também evita que o teclado seja contaminado por
poeira, gel, líquido e sangue.

Sistema de ultrassom portátil
Modelo:

eCube i7 VET
O eCube i7 VET faz parte de uma plataforma de equipamentos
híbridos que podem ser configurados de acordo com a aplicação
clínica desejada pelo cliente.

Modo Color Flow - Rim Felino

Cálculo - Vesícula Biliar Canino

Prenhez Canino

Modo Color - Perfusão Renal Canino Microconvexo (C5-8NP)

Esse modelo possui todas as vantagens de um equipamento de
grande porte em um portátil inovador. O eCube i7 VET suporta as
necessidades diárias de diagnóstico de profissionais veterinários
com excelente qualidade de imagem e ferramentas de diagnóstico
de fácil utilização.

Excelente qualidade de imagem
Escolha inteligente
Com uma poderosa e qualificada ergonomia, o eCube i7 VET
oferece estabilidade, ótima qualidade de imagem, ferramentas
avançadas e um desempenho excelente em qualquer situação.
Com um hardware potente e inovações ergonômicas, ele é o
equipamento ideal para a realização de exames em qualquer
ambiente clínico, suportando vários tipos de exames.
A tampa deslizante do teclado oferece uma solução ergonômica
para ultrassonografistas que sofrem com a dor inevitável no pulso
após longas horas realizando exames.

Excelentes transdutores
Optimal Imaging Suite™
O conjunto de software de pós processamento de imagem
integrado da Imex Medical, fornece melhor definição de borda e
maior resolução de contraste, reduzindo artefatos mantendo a
aparência real da estrutura.
SRI/ FullSRI™: Speckle Reduction Imaging;

O transdutor microconvexo (C5-8NT) e o setorial (SP3-8T)
possuem alta resolução e penetração, sendo a escolha ideal para
os exames de cardiologia e abdomen em pequenos animais.

Fígado Canino (Linear L3-12T)

Modo M - Eixo Curto - Canino

Compatível com múltiplas opções de transdutores, inclusive o
linear de alta frequência "hockey stick" (8-17 MHz) e transdutores
setoriais.

Pressão do
túnel do carpo

PITHI: Pulse Inversion Tissue Harmonic Imaging.

100%

100%

SCI: Spatial Compounding Imaging;
FTHI: Filtered Tissue Harmonic Imaging;

Tensão muscular

C5-8NT

SP3-8

85%

50%
Fígado - Imagem Modular Canino Microconvexo (C5-8NP)

Crystal Signature™

Eixo Curto Paraesternal - Canino
(Setorial SP3-8)

Sem tampa deslizante

Uma nova tecnologia de transdutor Single Crystal, desenvolvido
com um um novo tipo de material piezoelétrico que oferece maior
sensibilidade, melhor penetração e menor degradação de calor
que os materiais tradicionais. Com opção variada de transdutores
lineares, convexos, microconvexos e setoriais, é ideal para
diferentes tipos de diagnósticos em pequenos animais oferecendo
maior agilidade e precisão.

eCube i7

Sem tampa deslizante
eCube i7

O estudo do ângulo do pulso durante o uso da máquina de ultrassonografia
portátil com dispositivo de suporte de pulso, Departamento de Ortopedia,
Hospital Universitário da Universidade da Coréia, Seoul, Coréia do Sul, 2015

Características
Imagem padrão PZT
campo
próximo

Crystal Signature
campo
próximo

™

Bateria: 60 min. de duração, sistema leve (7,2 kg) com bateria e
transdutores;
Rapidez: Inicialização do sistema em menos de 45s com SSD
integrado;
Silencioso: Menor ruído de ventilação;
Conforto de digitalização: Monitor LED de 15,6", menor cansaço
ocular;

campo
distante
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campo
distante

Durabilidade: Leve e resistente com plataforma em alumínio.
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Ultrassom

Cabo flexível
Facilmente ajustável;

Sistema de ultrassom compacto e simplificado

Menos problemas de manutenção de
rachaduras ou rasgos.

Modelo:

eCube 5 VET
O eCube 5 VET foi desenvolvido para atender as necessidades
diárias em diagnóstico de profissionais veterinários com excelente
qualidade de imagem e ferramentas de fácil utilização. Tudo isso
embutido em uma ergonomia compacta com uma plataforma
simplificada.

Fígado Canino em Doppler
Colorido (C5-8NT)

Optimal Imaging Suite™
O conjunto de software de pós processamento de imagem
integrado da Imex Medical, fornece melhor definição de borda e
maior resolução de contraste, reduzindo artefatos mantendo a
aparência real da estrutura.

Fígado Canino e Veia hepática
com Trombo

Virtual Convex™
O Virtual Convex™ (imagem trapezoidal) permite que os
usuários obtenham informações mais anatômicas em uma única
visualização com um campo de visão mais amplo. A imagem
panorâmica também permite que eles visualizem facilmente as
estruturas dos animais em uma visão ampliada durante o exame.

Ferramentas de diagnóstico automatizadas

Pegada curvada
Fabricação de silicone com
toque suave;
Acesso mais fácil a áreas
estreitas e curtas.
Doppler de Onda Pulsada
no Rim Felinos

O eCube 5 VET oferece um software de otimização de imagem de
um único toque (Xpeed™) que é adaptada aos modos de imagem:
B/CF/D usados com mais frequência.

Aperto confortável
Cabo leve e
ergonomicamente projetado;
Menos tensão no punho e
antebraço.

Transdutores com tecnologia Microfit™
Os transdutores são equipados com uma exclusiva tecnologia
acústica que produz imagens de altíssima qualidade, que
propiciam melhor desempenho de imagem em animais de
diferentes portes, com melhor sensibilidade e maior resolução de
contraste.

Tecnologia FleXcan™

Doppler Colorido no Rim Felino

Ultrassom

Tecnologia desenvolvida baseada em um software que garante
uma performance estável e mantém a qualidade de imagem
durante toda a vida útil do equipamento. A tecnologia FleXcan™
permite, através de um software, a fácil atualização para novas
tecnologias e futuras funcionalidades.

Sistema de ultrassom de bolso

Características

Com o MinUS X1, ultrassom de bolso disponível sempre ao seu
alcance a qualquer hora e em qualquer lugar.

Equipamento compacto: O eCube 5 VET foi projetado para
oferecer máxima mobilidade e podendo ser adaptado em
qualquer espaço pela sua plataforma ultracompacta e leve,
pensando apenas 50kg;
Baixo consumo de energia: O consumo de energia foi reduzido
em até 30%;
Baixo nível de ruído: Permite um ambiente mais confortável tanto
para ultrassonografista quanto para animais, produzindo um nível
de ruído de apenas 41dB;
Monitor LED de 19.5”;
Três portas ativas para conexão de transdutores;
Teclado configurável para rápido acesso às funções mais
utilizadas.
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Modelo:

MinUs X1 VET

Para utilizar, basta abrir o aplicativo a partir do seu smartfone,
tablet ou notebook, e fazer a conexão com o seu transdutor
através do plug-in Wi-Fi ou USB.
Sistema operacional compatível: Android, IOS e Windows;
Conexão via cabo ou sem fio;
Bateria com carregamento por indução;
Diferentes modos de imagem como: B/C/D/PD/BC/M;
Tipos de transdutores: Linear, Convexo e Microconvexo;
Peso: 120g,
Bateria: Autonomia de duas horas em uso contínuo;
Aplicativo: mVue.
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Raios X portátil

Detectores de Raios X

Modelo:

Modelo:

Mob Single

Mars e Venu

O raios X portátil é ideal para exames radiológicos na área
veterinária, podendo ser transportado com facilidade para qualquer
local. Seu gerador de 5.6kW de alta potência atende a realização
de exames radiológicos de animais de pequeno a grande porte.

Com flat panel de campo total e detecção automática dos raios
X, os detectores se adaptam aos equipamentos analógicos fixos
e portáteis sem necessidade de conexões físicas com seus
geradores.

Possui bateria de lítio de grande capacidade e longa duração.
Sua interface touchscreen aliada ao uso de APR, facilita a sua
operação, gerando agilidade no fluxo de trabalho.

Na sala de exames podem ser utilizados na gaveta ou diretamente
na mesa. Por serem modelos wireless podem ser utilizados em
clínicas, hospitais e atendimentos em campo (volante), com opção
de console fixo ou portátil.
Seu detector de silício amorfo aliado ao cintilador de iodeto de
césio (CsI), resultam em imagens com maior detalhamento,
trazendo mais segurança na realização do diagnóstico além de
permitir redução de doses em comparação a outros sistemas.
Disponíveis nos formatos 35x43cm (14x17pol) e 43x43cm
(17x17pol) para atender às necessidades de seu fluxo de trabalho.

Raios X fixo
Modelo:

Innovision
O equipamento de raios X Innovision da Imex Medical tem como
principal característica a facilidade de utilização, através de um
fluxo de trabalho simplificado, transferência de dados eficiente e
sem interrupções, garantindo maior desempenho e imagens de
alta definição.
Imagens de alta definição capturadas pelo flat panel móvel;
Fácil posicionamento do tubo através de um botão.
Centralização da mesa ao tubo com acionamento do pedal;
Agilidade e facilidade na preparação dos exames;
Design ergonômico e simplicidade no uso.

Características
Faixa de kV: de 40 a 150kV;
Faixa de mA: de 10 a 630mA;

Software
Operação fácil e intuitiva com campos específicos para registros
de pacientes e busca automática via worklist;
Seleção de procedimentos com simples clique na região
anatômica ou na lista de procedimentos;
Revisão e manipulação de imagens com ferramentas de
medição, angulação, brilho, contraste, anotações, marcações,
entre outros;
Aplicação “Stitching” para realização de exames de
escanometria, coluna total e outras imagens longas adquiridas
em mais de uma incidência. Disponível na função manual ou
automática;
Software disponível com versões para aplicações de uso médico
e veterinário;
Opcional de licença adicional MiniPACS FlyViewer para acesso às
imagens através de outros computadores conectados na rede.
O FlyViewer está disponível apenas na versão E-COM a qual
ofertamos em casos especiais.

Faixa de mAs: de 0,1 a 500mAs;
Faixa de tempo: de 0,001 a 10s;
Pronto para uso com sistemas analógico e digital (CR e DR).
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Impressora
Modelo:

Trimax TX40

Arco Cirúrgico

A impressora Trimax TX40 produz até 40 filmes por hora no
formato 35x43cm com resolução de impressão de 325 pixels por
polegada, utilizando tecnologia de impressão a laser.

Modelo:

Unique Class VET

Pode ser utilizada com as seguintes modalidades: CT, RM, US e
RX, sendo totalmente compatível com o protocolo DICOM. Sua
gaveta (online) acomoda os seguintes formatos de filmes: 14x17pol
(35x43cm), 11x14pol (28x35cm), 10x12pol (25x30cm) e 8x10pol
(20x25cm).

Aplicações

Potência de 5.3kW HFG;

Ortopedia;

Tela de toque intuitiva e o pedal simples facilitam a aquisição de
imagens;

Neuro;

Redução da dosagem (Low Dose);

Urologia;

O carregamento dos filmes é fácil, rápido e à luz do dia. Pode-se
trocar o tamanho do filme a qualquer momento e sem o uso de
dispositivos adicionais.

Vascular.

Software de medidas;
Gerador ativo de alta frequência com refrigeração a ar:
Monitor wide 34”

Sistema ativo de refrigeração a ar evita o superaquecimento
e oferece uma longa duração de operação com resultados
estáveis;

CR
Modelo:

Proteção de superaquecimento e danos;

Vita Flex VET

Colimador inteligente (colimador virtual);

O sistema CR Vita Flex foi projetado para hospitais, clínicas e
serviços de atendimento em campo (volante), que precisam de
soluções digitais compactas com um preço acessível.

Fluoroscopia pulsada;
DSA (Digital Subtraction Angiography) e roadmap;

O sistema oferece imagens digitais de alta qualidade para atender
às necessidades de seu fluxo de trabalho. Permite a instalação
com alimentação dos cassetes na horizontal ou vertical, o que
for mais adequado ao seu espaço, além de permitir seu uso em
condições extremas, como em aplicações móveis por exemplo.
Permitindo a leitura de quatro tamanhos diferentes de cassetes.

DICOM 3.0 | Gravador de CD/DVD | porta USB.

Intensificador de imagem de 9”
Imagens de alta resolução

O software Image Suite oferece uma interface veterinária fácil de
usar e com as principais ferramentas de medição para pequenos e
grandes animais, personalizadas para atender às necessidades da
sua clínica e auxiliá-lo no diagnóstico.

FOV amplo, baixo ruído

Tela de toque LCD 10.4”

Ressonância magnética
Modelo:

Airis II
Desenvolvido com um sistema de Auto Shim de três axis, o que
garante a homogeneidade do campo de 0.3T. O Auto Shim é
realizado durante o Pré-Scan de cada estudo, isso elimina o
impacto que o corpo do animal pode causar no campo magnético,
garantindo assim uma excelente qualidade de imagem em estudos
veterinários.

SID 1000mm e ±155’
Rotação orbital

A Airis II é a melhor opção para clientes que buscam alto
desempenho aliado a uma relação custo/benefício imbatível.
Corpo compacto e híbrido
Características
Intensidade do campo 0.3T de alta SNR (relação sinal/ruído);
Refrigeração a ar ativo HFG
5.3KW HFG

FOV 43 centímetros em todos os eixos;
Amplitude do pico por eixo: 15 mT/m;
Slow Rate por eixo: 30 T/m/s;
FOV máximo nos eixos x, y e z: 43cm, 43cm e 43cm;

O sistema de refrigeração do gerador
evita o superaquecimento, permitindo um
uso mais prolongado durante a operação.

Método de Resfriamento: Ar Condicionado;
Peso do Magneto: 15.700kg;
Baixo consumo de energia: 7KW/hora;
Rede elétrica: 220V.
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Ressonância magnética
Sensitive VET
A Imex Medical disponibiliza ao mercado nacional quatro opções
de sistemas: Sensitive 1.5T, com magneto de 60cm de abertura
nas opções 8 e 16 canais e, Expert 1.5T, com magneto de 70 cm
de abertura nas opções 8 e 16 canais
Todos os modelos da linha são versáteis, com uma abrangente
gama de softwares e sequências de aquisições, que podem
ser utilizados para diferentes aplicações clínicas e atender a
alta demanda de pacientes. Imagens de excelente qualidade e
acuracidade diagnóstica.

Modelo:

Sensitive 1.5T (bore 60cm)
Magneto
Campo magnético: 1.5T;

Campo magnético: 1.5T;

Peso: ≤3800kg;

Peso: ≤4500kg;

Comprimento: ≤157cm;

Comprimento: ≤150cm;

Abertura: 600mm;

Abertura: 700mm;

Tecnologia: 4K, Zero Boil-Off.

Tecnologia: 4K, Zero Boil-Off.

Características comuns aos modelos de 8 e 16 canais
Gradientes

Bobinas disponíveis - 8 canais

Amplitude máxima: (X-, Y-, Z- Axis) 40mT/m;

Bobina de cabeça e pescoço, coluna, corpo e joelho: 8 canais;

Slew rate máximo (X-, Y-, Z- Axis): 133mT/m/ms.

Bobina de ombro: 4 canais;

Aplicações clínicas avançadas
Difusão (DWI);

Bobina de mama, mão e punho e, tornozelo: 8 canais (opc);
Bobina flexível – pequena/grande: 4 canais (opc).

Perfusão;

Bobinas disponíveis - 16 canais

Tractografia;

Conjunto de bobinas desenvolvido com a tecnologia MUSIC –
Multi-Segment Imaging Combination Coils, integradas à mesa,
permitem a combinação de várias bobinas simultaneamente,
para realização de aquisição de imagens em múltiplas regiões
anatômicas, com um único posicionamento. Com a cobertura
corporal do sistema MUSIC, não é mais necessário reposicionar
pacientes para vários exames.

Espectroscopia;
Tornado (redução de artefatos de movimento);
Quantificação de gordura em fígado;
Quantificação de análise de cartilagens;
Sequências para aquisições vasculares (sem e com contraste).
Mesa de exames

Bobina de cabeça e pescoço (MUSIC Phased Array Head-Neck
Coil): 16 canais;
Bobina de coluna (MUSIC Phased Array Spine Coil): 18 canais;

Fixa;

Bobina de corpo (MUSIC Phased Array Body Coil): 8 canais;

Capacidade carga: 260 kg;

Bobina de joelho (Phased Array Knee Coil): 8 canais;
Bobina de ombro (Phased Array Shoulder Coil): 4 canais;
Bobina de mama, mão e punho e, tornozelo: 8 canais (opc.);
Bobina flexível – pequena/grande: 4 canais (opc).
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Tomografia
Computadoriza

16/32 CORTES

Modelo:

Imagine One VET
Após alguns anos de desenvolvimento e intensa pesquisa, a
Imex Medical Group apresenta ao mercado a melhor opção em
tomografia computadorizada, alinhando uma combinação de alta
tecnologia a uma excelente relação custo e benefício.
O Imagine One é um equipamento robusto, que garante excelente
qualidade de imagem, rapidez na aquisição de dados e acurácia
diagnóstica, com 16 canais de elementos detectores e 32 cortes
em tempos de scan abaixo de um segundo.
Foi desenvolvido com um amplo conjunto de ferramentas de
softwares que, tornam a rotina diária de realização de exames mais
prática e ágil, o que faz desse equipamento uma excelente opção
para clínicas e hospitais de todos os portes, incluindo o segmento
veterinário.

Características

Console de operações

Abertura: 700mm;

1 Monitor de 24”

Inclinação: ±30° – digital;

Windows 10 (64 bits);

No. de canais: 16 canais;

CPU – Intel Core 3- 3.6GHz;

No. de cortes: 32;

Memória RAM – 32GB;

No. de detetores por cada coluna:704;

HD para arquivos e imagens: 2 TB;

Cobertura anatômica por rotação: 20mm;

HD para arquivos de Raw Data: 1TB;

Espessura de cortes helicoidais: 0.625 1.25, 2.5, 3.75, 5.0, 7.5 e
10.0mm;

Capacidade de reconstrução – 16ips.

Velocidades de rotação: 0.75, 1.0, 1.5 e 2.0 segundos;
Campo de visão (FOV): 20-430mm;
Varredura helicoidal contínua: 100 segundos;
Matriz de reconstrução: 512x512 e 1024x1024;
Tubo de raios X: 3.5 MHU (6.5MHU equivalente com NDI) & 735
kHU/minuto;

Ferramentas de AI - Inteligência Artificial
Posterior Cranial Fossa Image Optimization;
Smart Puncture Positioning;
Smart Energy Saving;
Software para Correção inteligente de Artefatos de Metal (MAS);
Posicionamento Automático para Estudos de Cérebro;

Gerador: 32 KW (60KW equivalente com NDI);

Posicionamento Automático para Estudos de Pulmão;

Seleção de kVp: 70kV, 80kV, 100kV, 120kV, 140kV;

Varredura Reversa para Estudos de Tórax.

Seleção de mA: 10 – 300mA;
Mesa de exames: 205kg;
Faixa livre para varredura: 1200mm.

Ferramentas de controle de dose
imA Technology: Tecnologia de modulação dos feixes de raios X;
NanoDose Iteration (NDI) – Algoritmo de Reconstrução Iterativa;
70KV Low-dose Scanning.
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