Atualize para DR!

Sistema Varian de Radiografia Digital
Detector PaxScan® e Estação de Trabalho InfiMed i5DR™
• Alta taxa de transferência e produtividade
• Visualização em 3 segundos / Tempo de aquisição: 12 segundos
• Compatível com sistemas existentes

Uma Ótima Imagem
Começa com Varian

(Uma parceira para toda vida)

www.varian.com/interay

Pacote de Atualização Varian para DR:
Detector Radiográfico Digital
PaxScan®
•
•
•
•
•

Receptores 4336R 14” x 17” ou 4343R 17”x 17”
Cintiladores DRZ+ ou Csl
Sistemas de detector duplo disponíveis
Garantia padrão de um ano
Garantias estendidas e premium disponíveis

Características do Software:

• Perfis de exames pré-carregados
• Função de Aceitar/Rejeitar com motivo
• Processamento de imagem InfiVision ajustado para cada
visualização a fim de obter ótima qualidade de imagem
• Zoom e foco
• Ajustes de brilho e contraste
• Rotação
• Inversão horizontal e vertical
• Ferramentas de medidas
• Apontadores e anotações
• Iniciais técnicas
• Colimadores automáticos
• ROI (Região de Interesse) automática
• Exibição do ícone da imagem
• Marcador esquerda/direita com posição inteligente
• Clique único para ativar estudo de emergência do paciente
• Suporte em várias línguas

Estação de Trabalho InfiMed
i5DR™ com Alta Taxa de
Transferência
• Interface do usuário com tela sensível ao toque com fluxo
de trabalho otimizado
• Grande capacidade de armazenamento de arquivos
• Compatível com mouses de esfera, glidepad e trackball do Windows
• DVD RW DICOM com visualizador integrado
• DR / cabos da interface com gerador
• Monitor em cores com tela sensível ao toque 1280 x 1024
• IEC -60601-1 & UL -60601-1
• FDA 510K

Interface de Rede DICOM 3.0:
•
•
•
•

Classes de impressão (Print Class)
Classes de armazenamento (Storage Class)
Lista de trabalho (Work List)
Modality perform procedure step

Suporta Perfis de Integração IHE:

• Fluxo de trabalho programado (Scheduled Workflow - SWF)
• Reconciliação de informação do paciente
(Patient Information Recconciliation - PIR)
• Dados de imagem transpotaveis (Portable data for Imaging - PDI)
• Tecla para nota na imagem (Key Image Note - KIN)
• Apresentação de imagens consistentes
(Consistent Presentation of Images - CPI)

Suporte:

• Garantia de 12 meses em todos os componentes do sistema
• Garantias estendidas disponíveis

Treinamento do produto:

• Treinamento de uso disponível (Application)
• Treinamento de serviço disponível
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