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Durante os últimos 30 anos, o único foco do sistema Lunar* 
de densitometria óssea foi o avanço nas avaliações da saúde 
óssea para ajudar os médicos a melhorar os resultados do 
tratamento dos pacientes.

A visão de tratamento precoce da GE e a expansão das avaliações preventivas 
para osteoporose com o sistema Lunar DXA oferecem oportunidades para 
expandir e diversificar o atendimento médico na sua rotina. Além do controle da 
osteoporose, a realização de uma análise precisa da composição corporal pode 
ajudar a avaliar o estado geral de saúde corporal de seus pacientes.

Dedicação na luta contra a 
osteoporose
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Precisão – essencial para a obtenção de resultados eficazes
O uso eficaz de mediadas seriadas de DXA para monitoramento de alterações da DMO requer 
redução do erro de precisão. A precisão pode variar muito dependendo da experiência do operador, 
do tipo de DXA utilizado e do local do esqueleto avaliado.1

A International Society for Clinical Densitometry (ISCD) estabeleceu normas referentes ao erro
de precisão para medidas da coluna, do fêmur total e colo femoral. O Lunar Prodigy Advance 
demonstrou apresentar um erro de precisão que atende facilmente as normas da ISCD em todas
as regiões.2

Detecção da osteoporose

Tecnologia inovadora
O Lunar Prodigy Advance utiliza tecnologia de detecção direta-digital de imagens e feixe em leque 
estreito para melhorar a eficiência da administração e conseguir excelentes resultados e precisão 
para o paciente na coluna, fêmur e em medidas de corpo inteiro.



Detecção da osteoporose
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que mulheres 
com 65 anos de idade ou mais façam exames de rotina para 
detecção de osteoporose para reduzir o risco de fraturas e outras 
alterações da coluna frequentemente associadas com a doença.3



O desenvolvimento de nossas aplicações clínicas é resultado de uma ampla colaboração 
com pesquisadores de densidade mineral óssea e de médicos de todo o mundo.

Muito mais do 
que o T-escore
Avaliação vertebral com densitometria por 
emissão de raios X de dupla energia (DVA) 

O DVA ajuda a identificar e avaliar deformidades vertebrais. O 
DVA permite a aquisição rápida de imagens por emissão simples 
de raios X ou de dupla energia nas incidências PA e lateral 
da coluna, permitindo que os médicos avaliem visualmente a 
presença de deformidades vertebrais.

DualFemur
Com a opção DualFemur, o exame é realizado automaticamente 
nos dois fêmures em uma única e ininterrupta aquisição de 
imagens, sem necessidade de reposicionar o paciente. A 
avaliação da região crítica do quadril identifica o lado mais fraco 
para melhorar a confiança nas decisões sobre o tratamento.
A função de determinação de tendência permite o seguimento 
contínuo das alterações com o passar do tempo.4,5

Ortopedia
A aplicação ortopédica permite obter valores exatos e 
precisos de densidade mineral óssea e conteúdo mineral 
ósseo. Agora é possível avaliar o osso da região vulnerável 
que circunda um implante. Essa aplicação também permite 
a realização de avaliação óssea automatizada de implante 
do quadril com o uso de zonas padrão de Gruen (7 zonas) e 
zonas estendidas de Gruen (19 zonas) para oferecer 
excepcional avaliação para médicos e pesquisadores da 
área médica especializados nos campos da ortopedia e 
cirurgia.

Avaliação avançada do quadril (AHA)
A função AHA fornece ferramentas para avaliação das 
propriedades estruturais do quadril:

• O Comprimento do eixo do quadril (HAL) foi 
 demonstrado em estudos prospectivos como um 
 complemento eficaz à densidade mineral do fêmur na 
 avaliação do risco de fraturas.

• O Momento de inércia em corte transversal (CSMI) e o 
 Índice de resistência do fêmur (FSI) são calculados para  
 avaliação da capacidade do quadril de suportar peso.

• O mapeamento ósseo colorido é apresentado para 
 diferenciar regiões corticais de alta/baixa densidade 
 trabecular

Corpo inteiro/composição corporal 
A medida da composição corporal por absociometria por dupla 
emissão de raios (DXA) pode ir além da medida do peso e do 
tradicional Índice de Massa Corporal (IMC) para determinar a 
distribuição de gordura corporal.

A medida da composição corporal contribui para a avaliação 
completa do paciente e ajuda o médico a monitorar os efeitos 
do tratamento, dieta ou exercícios.

O exame da composição corporal com DXA fornece dados 
exatos e precisos sobre a composição óssea e tecidual, inclusive 
a densidade mineral óssea (DMO), massa magra e massa de 
gordura, além da porcentagem de gordura. Os resultados 
incluem dados de corpo inteiro e regiões de interesse (tronco, 
braços, pernas, pelve e regiões andróide/ginóide). O exame é 
rápido e não invasivo.

Pediátrico
Agora você pode usar um conjunto de ferramentas potentes para 
obter informações clínicas importantes sobre o crescimento e 
desenvolvimento de crianças. A função pediátrica do Lunar DXA 
mede muito mais do que DMO. Oferece uma avaliação completa 
da composição óssea, da massa magra e massa de gordura. 
Essas medidas permitem melhorar a avaliação do crescimento e 
do desenvolvimento que incluem:

•  Altura em relação à idade (comprimento do osso)6 

•  CMO da região óssea (mineralização do osso)6 

•  Região óssea em relação à altura (largura do osso)6 

•  Massa magra em relação à altura (desenvolvimento muscular)7,8 

•  CMO em relação à massa magra (desenvolvimento muscular)7,8 

enCORE
A plataforma enCORE baseada no Windows® 
permite que o exame de densidade óssea seja 
automatizado e ininterrupto. A interface do usuário 
permite que recursos clínicos sejam acrescentados 
apenas através do software – sem tempo de espera 
pra a instituição. Profissionais certificados e bem 
treinados instalarão o sistema Lunar Prodigy Advance 
e oferecerão treinamento no local da instalação 
para uso das funções.



Avaliação avançada do quadril (AHA)

DVA Lateral   

Ortopédico – implante de quadril

Coluna lombar em PA 

Comprimento do eixo do quadril (HAL) – mapeamento ósseo colorido 

Corpo inteiro

Pediátrico



Conectividade e produtividade
DICOM
O DICOM do Lunar Prodigy Advance é flexível para atender as 
suas necessidades e é compatível com o IHE. Os recursos incluem 
relatórios estruturados no padrão DICOM, armazenamento e 
arquivo e aquisição de lista de trabalho DICOM. Os relatórios e as 
imagens podem ser enviados para o servidor PACS em preto e 
branco ou em cores.

HL7
O Lunar Prodigy Advance recebe e transmite informações no 
padrão HL7, inclusive com importação de dados demográficos e 
exportação de resultados de exames de pacientes. Essa solução 
para registros médicos eletrônicos fecha o ciclo, completando a 
integração do sistema de densitometria com os registros médicos 
eletrônicos existentes.

Recurso de lista de trabalho
Tanto no DICOM quanto no HL7, a aquisição de lista de trabalho 
permite o uso automático de informações de pacientes das 
aplicações programadas, ajudando assim a reduzir erros na 
introdução de dados.

Formato de banco de dados SQL 
Oferecido juntamente com o banco de dados MDB, o formato de 
banco de dados SQL aumenta a flexibilidade no gerenciamento de 
dados estatísticos.

Insite com ExC
Com manutenção em tempo real, o Insite ExC permite o 
monitoramento remoto “na tela”, suporte para a aplicação e 
diagnóstico e reparo rápido do problema. O Insite ExC ajuda a 
resolver os problemas de suporte rapidamente para maximizar 
seu  investimento no equipamento sem comprometer a 
segurança dos dados.

Teledensitometria
A Teledensitometria permite enviar relatórios na forma de anexos 
de e-mails que podem ser visualizados em qualquer computador 
pessoal, sem necessidade de imprimi-los.

MUDB
A opção de banco de dados multiusuários (MUDB) permite que 
várias estações de trabalho acessem simultaneamente arquivos 
de exames realizados por DXA. Imagens capturadas em vários 
equipamentos de densitometria óssea Lunar podem ser salvas em 
um banco de dados comum.

Facilidade de uso
• QuickView Aquisição de imagens em PA e do fêmur em 
 10 segundos 

• Excelentes resultados para o paciente com as opções 
 OneVision, OneScan

• Importação de exames anteriores realizados em equipamentos 
 de outros fabricantes 

• Importação de banco de dados de sistema de densitometria 
 óssea da GE Healthcare 



Conectividade e produtividade

O ScanCheck detecta e assinala as características que  requeiram avaliação mais aprofundada.

O Composer é uma ferramenta flexível para a produção de relatórios 
personalizados para o médico. 

ScanCheck
ScanCheck automaticamente analisa os dados inseridos e a 
imagem capturada, procurando por erros e irregularidades do 
paciente.

Composer
Os relatórios automatizados para o médico são completos e 
incluem as diretrizes de tratamento da National Osteoporosis 
Foundation (NOF) e os critérios para diagnóstico da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para permitir uma avaliação completa 
da osteoporose. O ComposerTM foi projetado para seguir as 
diretrizes para diagnóstico da International Society of Clinical 
Densitometry (ISCD), com determinação do T-escore mais baixo 
com base em regiões definidas. O texto com recomendações é 
inserido para ajudar na produtividade.



Nós prestamos 
assistência
a você.
Por meio de nossa equipe dedicada de 
especialistas em densitometria óssea

Obtenha assistência de nossas equipes bem treinadas e bem 
distribuídas de manutenção para sistemas de densitometria 
óssea, além de suporte remoto para as funções.

Por meio de treinamento detalhado
O treinamento dedicado para uso das funções no local 
da instalação do equipamento e os tutoriais ampliam as 
opções de treinamento.

Por meio de Pesquisa clínica e desenvolvimento 
Milhares de artigos e estudos dão suporte ao uso clínico 
da tecnologia inovadora DXA.



Especificações técnicas do Lunar Prodigy Advance:

Aplicações e opções disponíveis 9,10 
• Coluna lombar em PA  

• Fêmur 

• QuickView (modo de 10 segundos para   

 aquisição de imagens em PA e do fêmur)

• DualFemur

• OneScan

• Avaliação avançada do quadril (AHA)

• Corpo inteiro/composição corporal11 (avaliação  

 de massa de gordura/massa magra)

• Avaliação vertebral por raios X de dupla 

 energia (DVA) 

• ScanCheck

• Porcentagem estimada de gordura 

• Antebraço

• Mão 

• DMO lateral da coluna

• Ortopédico 

• Pediátrico11

• Animal pequeno12

• OneVision

• Composer

• TeleDensitometria (e-mail)

• HIPAA SecureView

• Ferramentas para gerenciamento

• DICOM (lista de trabalho, impressão 

 colorida e armazenamento)

• Interface bidirecional padrão HL7 

• Banco de dados com acesso por vários   

 usuários (MUDB) (1-3 ou 1-10 usuários)

• Banco de dados SQL 

• Treinamento por CD ApplaudTM 

• Conectividade remota para suporte 

 direto ao cliente

Interface do usuário enCORE 
baseada no Windows9,10  
• Interface gráfica intuitiva avançada 

 com ajuda multimídia on-line 

• Vários idiomas disponíveis 

• SmartScan para otimização da janela 

 de exame e redução da dose

• Seleção automatizada do modo 

 de exame

• AutoAnalysis para precisão excepcional

• Análise personalizada para flexibilidade   

 clínica 

• Processo de comparação de exames

• Vários diretórios de pacientes com   

 banco de dados 

• Resultados de DMO ou DMO da coluna,  

 IMC e área

• Amplo banco de dados de referência: >12.000  

 pacientes dos EUA/Norte da Europa, assim  

 como do NHANES (estudo National Health and 

 Nutrition Examination Survey) e diversos bancos 

 de dados regionais.

• T-escore, Z-escore, % em jovens adultos  e % na 

 população de mesma idade

• Diretrizes da OMS para o diagnóstico de   

 osteoporose 

• Tendências para o paciente com importação de 

 resultado do exame anterior

• Modo enCOREXpress com acesso 

 rápido com um clique

Garantia completa de qualidade 
• Programa de teste automatizado com testes 

 mecânicos e eletrônicos completos, incluindo 

 calibração de vários pontos e medida de 

 controle de qualidade

• Tendência de garantia de qualidade 

 automatizada com armazenamento completo

Método de exame
• Feixe em leque estreito(ângulo de 4,5°) 

 com SmartFan e MVIR

• Tendência de garantia de qualidade 

 automatizada com armazenamento 

 completo

Método de exame
• Fonte de potência constante de 76kV 

• Filtro K-edge dose eficiente 

• Corrente do tubo: 0,15 -3,00mA

Tecnologia do detector
• Detector para aquisição direta de 

 imagens digitais 

• Matriz por detector de estado sólido 

Magnificação
• Nenhuma – medida objeto-plano

Dimensões (C x L x A) e peso 
• Dimensões- completo: 2,62m x 1,09m x 1,28m -  

 272kg (103” x 43” x 51” - 599lbs)

• Compacto: 2,01m x 1,09m x 1,28m - 254kg 

 (79” x 43” x 51” - 559lbs)

• Altura da mesa: 0,63m (25”)

• Mesa do console (opcional): 0,79m x 0,63m x  

 0,48m (31” x 25” x 19”)

Limite de peso do paciente
• 159kg (350lbs)

Blindagem contra raios X
• Não necessária: Os requisitos de segurança 

 para raios X podem variar em diferentes países. 

 Solicite informações às autoridades 

 regulatórias locais.

• Espalhamento de raios X: < 0,6 mR/h (6 μSv/hr) 

 @ 1m (39”) da fonte de raios X

• A GE Healthcare recomenda que agência 

 reguladora local seja consultada para que os 

 regulamentos locais sejam seguidos.

Exigências ambientais
• Temperatura ambiente: 18-27°C (65-81°F)

• circuito dedicado de CA 120 V 50-60 Hz 20A ou 

 circuito dedicado de CA 230-240 V 50-60Hz 10A  

 ±10%

• Umidade: 20%-80%, sem condensação

Estação de trabalho do computador9,10  
• Plataforma Windows 

• Computador, impressora e monitor
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9. Dependendo da configuração e da disponibilidade do 
 produto. Entre em contato com a GE Healthcare ou com o 
 distribuidor local para obter informações sobre a 
 configuração atual e hardware opcional.
10. O uso em rede é de responsabilidade do usuário
11. Somente disponível com a mesa maior
12. Somente animais de laboratório

† Indicações de uso: A opção de software para composição 
corporal GE Lunar (composição corporal) utilizada no sistema 
de densitometria óssea GE Lunar DEXA mede a densidade 
mineral óssea (BMD) de regiões do corpo ou de corpo inteiro, a 
massa de gordura, massa magra, calcula os valores derivados 
de conteúdo mineral ósseo (CMO), a área, a massa de partes 
moles, massa de partes moles de regiões específicas, massa 
total de partes moles e massa sem gordura, a proporção de 
massa total/local de partes moles, a porcentagem de gordura, 
a porcentagem de gordura por região, a porcentagem de 
gordura do corpo inteiro, a porcentagem de  gordura andróide, 
a porcentagem  de gordura ginóide, proporção andróide/
ginóide (proporção A/G) e o índice de massa corporal (IMC). Os 
valores podem ser exibidos em formatos e tendências 
estatísticas definidos pelo usuário com mapeamento de 
imagem colorido e em comparação com populações de 
referência a critério exclusivo do profissional de saúde. Os val-
ores de composição corporal ajudam os profissionais de saúde 
no gerenciamento de doenças/problemas quando essas doenças 
ou o tratamento das mesmas possa afetar a quantidade 
relativa de gordura e de massa magra do paciente. O Software 
para medida de composição corporal GE Lunar não diagnostica 
doenças ou recomenda esquemas de tratamento, tampouco 
quantifica a eficácia do tratamento. Somente profissionais de 
Saúde podem julgar esses parâmetros. Algumas das doenças/
problemas para os quais os valores de composição corporal 
podem ser úteis incluem insuficiência renal crônica, anorexia 
nervosa, obesidade, AIDS/HIV e fibrose cística. A função de 
composição corporal por DEXA é uma alternativa útil à medida 
de peso hidrostático e medidas de dobras cutâneas.



Sobre a GE Healthcare

A GEHC fornece tecnologias médicas 

transformadoras e serviços que estão moldando 

uma nova era de cuidados com o paciente. Com vasto 

conhecimento em imagem diagnóstica e tecnologia da 

informação, sistemas de monitoração do paciente, 

descoberta de drogas, tecnologias de fabricação de 

biofármacos, melhorias e soluções de performance, 

a empresa está ajudando profissionais a oferecer um 

melhor cuidado a pessoas do mundo todo, por um 

custo menor. Além disso, realiza parcerias com líderes 

de saúde buscando alavancar mudanças na política 

global necessárias para a implementação de uma 

transformação bem sucedida para sistemas 

de saúde sustentáveis.

A visão “healthymagination” para o futuro 

convida o mundo a se unir à GE, que desenvolve 

continuamente inovações focadas em redução de 

custos, aumento de acesso e melhora da qualidade e 

eficiência globalmente. 
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1) A informação neste material tem como objetivo ser uma apresentação geral 
do conteúdo incluído aqui e a informação apresentada pode ter aplicabilidade 
limitada em seu país. 2) Marcas e nomes comerciais são da GE Company, 
bem como direitos autorais. A reprodução em qualquer forma é proibida sem 
autorização prévia por escrito da GE. 3) Nada neste material deve ser usado 
para diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Os leitores devem 
consultar um profissional de saúde. 4) Os produtos mencionados neste material 
podem estar sujeitos a regulamentação do governo e podem não estar 
disponíveis em todas as regiões. Seu embarque e efetiva comercialização só 
poderão ocorrer se o registro já estiver aprovado no seu país. 5) A menos que 
especificamente indicado, nada neste material constitui uma oferta de venda 
de qualquer produto ou serviço.


