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Tempo para exibição no CR Console:
•  Aprox. 42 segundos, no caso de 35 x 43cm (ST-VI) com leitura de 100 micra
•  Aprox. 32 segundos, no caso de 18 x 24cm (HR-V)*** com leitura de 50 micra 

Tempo para imprimir no DRYPIX 4000 através da rede por meio do CR Console:
•  Aprox. 145 segundos, no caso de 35 x 43cm (ST-VI) com leitura de 100 micra
•  Aprox. 140 segundos, no caso de 18 x 24cm (HR-V)*** com leitura de 50 micra

• Em “Tempo Necessário” na tabela acima, os valores entre parênteses estão no modo de alta velocidade.
• O tempo de eliminação da imagem na IP está diretamente relacionado à exposição realizada. Supõe-se estar a 25mR para 
a ST-VI, e 600 mR para a HR-V.
• O desempenho descrito acima mostra os valores típicos. Este varia dependendo do nível de exposição.

• Os dados e as condições entre parênteses são as mesmas que aquelas em 
“Tempo Necessário para Alimentação/Carregamento de IP”.
• Supõe-se que o tempo necessário para trocar o cassete seja de 0 (zero) segundos.

Capacidade de Processamento

Tempo Necessário para Alimentação / Carregamento:

Tempo necessário

Aprox. 58 (41) s

Aprox. 52 (38) s

Aprox. 49 s

Aprox. 41 s

Aprox. 48 s

Aprox. 39 s

Aprox. 49 s

Aprox. 59 s

Aprox. 51 s

Aprox. 59 s

Aprox. 51 s

Tipo de IP Capacidade de Processamento

Tipo de IP

35 x 43cm (14” x 17”)

35 x 35cm (14” x 14”)

10” x 12”

8” x 10”

24 x 30cm

18 x 24cm

15 x 30cm

24 x 30cm**

18 x 24cm***

24 x 30cm**

18 x 24cm***

35 x 43cm (14” x 17”)

35 x 35cm (14” x 14”)

10” x 12”

8” x 10”

24 x 30cm

18 x 24cm

15 x 30cm

24 x 30cm**

18 x 24cm***

24 x 30cm**

18 x 24cm***

Aprox. 62 (87) IPs/h

Aprox. 70 (94) IPs/h

Aprox. 73 IPs/h

Aprox. 87 IPs/h

Aprox. 75 IPs/h

Aprox. 92 IPs/h

Aprox. 73 IPs/h

Aprox. 61 IPs/h

Aprox. 70 IPs/h

Aprox. 61 IPs/h

Aprox. 70 IPs/h

Especi�cação de leitura

Polegadas

Especi�cação de leitura

14” 5 17” (ST-VI)

14” 5 14” (ST-VI)

10” 5 12” (ST-VI)

8” 5 10” (ST-VI)

–

–

–

–

–

35 5 43cm (ST-VI)

35 5 35cm (ST-VI)

24 5 30cm (ST-VI)

18 5 24cm (ST-VI)

15 5 30cm (ST-VI)

24 5 30cm (HR-V)**

18 5 24cm (HR-V)***

24 5 30cm (HR-VI)**

18 5 24cm (HR-VI)***

5 pixels/mm

5 pixels/mm

–

–

–

–

–

–

–

Métrico Densidade de pixels padrão Alta densidade de pixels

Modo de alta velocidade Modo padrão

10 pixels/mm

10 pixels/mm

10 pixels/mm

10 pixels/mm

10 pixels/mm

20 pixels/mm

20 pixels/mm

20 pixels/mm

20 pixels/mm

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

HR-V

HR-V

HR-VI

HR-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

ST-VI

HR-V

HR-V

HR-VI

HR-VI

** Necessita de kits opcionais e o adaptador de cassetes
*** Requer o kit opcional

Cassete IP

Tipo CC:

Tipo CH
Cassete de 24 x 30cm, montado com 
adaptador de cassete 

Soluções FCR
FCR CAPSULA XL II

Processamento rápido e leitura precisa para imagem de mamogra�a e raios-X

O FCR CAPSULA XLII com Imaging plate HR-VI atende às normas da FDA*1/ 510k*2 para 
aplicações em mamogra�a no mercado dos EUA, sob a denominação “ASPIRE CR PARA 
SISTEMAS DE MAMOGRAFIA (CRM)”. O “ASPIRE CR PARA O SISTEMA DE MAMOGRAFIA (CRM)” é 
um sistema para mamogra�as digitais de campo inteiro, o qual consiste de três componentes 
principais;
FCR Capsula XLII (CR-IR 359), Imaging plate HR-VI e Console (CR-IR 348 CL).
*1: FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) *2: 510k (Submissão para a 
pré-comercialização já feita à FDA)
O FCR CAPSULA XLII com Imaging plate HR-VI está em conformidade com o conceito básico e os 
valores limitantes das diretrizes europeias para garantia de qualidade no escaneamento e 
diagnóstico do câncer de mama (Quarta Edição da EUREF) testada por Helmholz, do German 
Research Center.

Dimensões Unidade: mm (in.)

Especi�cações do FCR CAPSULA XLII

Componentes padrão

Outros componentes do sistema

Suprimentos

Unidade de Leitura da Imagem FCR CAPSULA XLII 
(Modelo: CR-IR 359) cabo de força CA

Kit opcional para a leitura em 50 mícrons com HR-V ou 
HR-VI IP, cassetes de tipos CC, LC e CH
CR Console, CONSOLE ADVANCE, AWS-c
Soluções para impressão de imagem a seco: DRYPIX LITE, SMART, PLUS

Imaging plate:
• ST-VI: 35 5 43cm (14”  x 17”), 35 5 35cm (14”  x 14”), 10” 5 12”, 
 8”  x 10”, 24 x 30cm, 18 x 24cm, 15 x 30cm
• HR-V: 24 x 30cm**, 18 x 24cm***
• HR-VI: 24 x 30cm**, 18 x 24cm***

Cassete IP:
• Tipo CC: 35 x 43cm (14” 5 17”), 35 x 35cm (14” 5 14”), 10”  x 12”, 
 8”  x 10”, 24 x 30cm, 18 x 24cm, 15 x 30cm
• Tipo LC: 35.4 x 124.5cm, 35.4 x 101.7 cm, 35.4 x 83.7cm, 
 25.2 x 58cm, 24 x 57cm
• Tipo CH: 24 x 30cm**, 18 x 24cm*** 
 (Para leituras em 50 mícrons com o HR-V ou o HR-VI)

Número do Empilhador

Rede

1 

Leitura da Escala de Cinzas 12 bits

Dimensões (L � P � A)

Peso

Condições da Fonte de 
Alimentação

Condições Ambientais

10 Base T/100 Base TX

590 x 380 x 810mm (23”  x 15”  x 32”)

99kg (218libras)

Monofásica 50-60Hz
CA120-240V ±10% 5A (máx.)

Condições de Funcionamento:
   • Temperatura: 15-30°C
   • Umidade: 40-80% Umidade relativa (sem condensação 
     de orvalho)
Não nas condições  de funcionamento:
   • Temperatura: 0-45°C
   • Umidade: 10-90% Umidade relativa (sem condensação de orvalho)

 

Este equipamento é um produto de laser de Classe 1 (IEC60825-1:2007).

FCR CAPSULA XLII (CR-IR 359)

As especi�cações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
Todos os nomes comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Em alguns países, a aprovação regulamentadora poderá ser necessária para importar dispositivos médicos. 
Para consultar a disponibilidade destes produtos, por favor, entre em contato com o seu representante local de vendas.

FUJIFILM do Brasil Ltda.
Av. Ibirapuera, 2315 - 14º, 15º e 16º andares - Indianópolis - São Paulo/SP - Tel.: (11) 5091-4000



0.22m2

A CAPSULA, que signi�ca pequena caixa em latim, foi reduzida de maneira inteligente para se tornar 
menor e mais leve, demonstrando �exibilidade nas instalações e disposição, ao mesmo tempo, mantendo 
as especi�cações para uma ampla gama de necessidades de imagens diagnósticas, desde a radiogra�a 
geral até a panorâmica.
Além disto, a capacidade de leitura em 50 mícrons permite a visualização de estruturas mais tênues para 
mamogra�a, para um diagnóstico preciso.

FCR CAPSULA XL II - projetado e equipado com funções 
de última geração, incluindo leitura em 50 mícrons.

O FCR CAPSULA XLII possibilita níveis de 
produção extremamente altos,  até 
aproximadamente 62 IPs/h, e o tempo 
necessário para exibir a imagem no 
monitor do CR Console é de 
aproximadamente 42 segundos, apesar do 
seu caráter compacto.

Compacto e com Alta E�ciência

Três tipos de cassetes IP (Tipos CC, LC e CH**) 
abrangem diversas imagens, tais como o tórax, 
a espinha lombar, a panorâmica (15 x 30cm), e 
as extremidades. Praticamente todos os 
requisitos de imagens podem ser atendidos 
com uma única unidade.

** É necessário o kit de leitura opcional de 50 micra, com HR-V ou HR-VI.

Processamento preciso de imagens 
para diversas necessidades

Utility Image Reading Mode

Capaz de iniciar automaticamente a leitura do IP e o processamento de 
imagens quando o cassete é inserido, o sistema é projetado para 
completar o ciclo de leitura com operações simples. Os parâmetros de 
ajustes podem ser alterados com os botões na tela do monitor. A tela 
também pode mostrar o estado e o que falta para completar o processo 
de leitura do IP para a conveniência do usuário. 

Facilidade de Operação

O console de múltiplas funções administra todos os procedimentos 
complexos das imagens digitais de raios X - a identi�cação do paciente, 
revisão das imagens, processamento e impressão, interface DICOM, e 
mais - todas as funções com garantia de qualidade, dentro de uma única 
estação de trabalho.

CR Console - Processamento de Imagem

62IPs/h

Capacidade de Processamento

“Image Intelligence™”, algoritmos 
proprietários FUJIFILM de processamento 
de imagem, ajustam automaticamente as 
imagens contribuindo para um diagnóstico 
mais rápido e preciso.

Tecnologia Image Intelligence™

Em favor da saúde da mulher

Aplicações em mamogra�a

O Console Advance Lite otimiza os seus 
exames de mamogra�a devido ao seu 
projeto e características avançadas. 
Compatibilidade com o Programa Fuji�lm 
para Controle da Qualidade das 
Mamogra�as, com 1Shot Phantom.

Compatível com
Console Advance Lite

O Programa de CQ da FUJIFILM
é um programa de controle de 
qualidade dedicado aos sistemas 
de mamogra�a digital FUJIFILM. 
A utilização desta solução permite 
que o sistema CR mantenha uma 
qualidade de imagem estável 
facilitando a identi�cação de 
possíveis problemas.

Programa de CQ para mamogra�a digital


