Solução Portátil
FDR D-EVO II Solução Portátil

Oferece imagens de alta qualidade
Tecnologia ISS

Dynamic Visualization II

A tecnologia ISS coloca o sensor TFT à frente da camada de cintilação, ao

Algoritmos avançados de reconhecimento ajustam

invés da posição tradicional, posterior a ele. Isso elimina significativamente

automaticamente o contraste e a densidade para cada

a dispersão e atenuação dos raios X, gerando imagens de alta qualidade

região do corpo.

Método convencional

Valor da Inovação

Dynamic

com baixas doses.

Visualization II

Novo método
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Convencional

Dynamic Visualization II

Transforme sua unidade de raios X analógica em sistema de Radiografia Digital
de maneira rápida e fácil com o FDR D-EVO II Solução Portátil

Circuito de redução de ruído
O exclusivo circuito de redução de ruído desenvolvido pela FUJIFILM
aumenta em até 1,7 vezes o DQE das imagens adquiridas com doses de
apenas 0,03 mR. Melhorando particularmente o ruído nas regiões de baixa

Portátil

densidade, como coração e mediastino.

ISS

Tecnologia

DQE

Cerca de

Até 170 %
FDR D-EVO
FDR D-EVO II

0.01

0.03

0.1

1 dose (mR)

Com sensibilidade significativamente
maior em regiões de baixa
densidade (coração, mediastino)

Convencional

Dynamic Visualization II

Diferentes tamanhos de detetores estão disponíveis
• Os tamanhos 35 x 43 cm e o 43 x 43 cm são opções de que trazem praticidade ao operador no momento do exame.
• Múltiplos painéis podem ser utilizados no sistema simultaneamente, permitindo uma maior flexibilidade ao usuário.
Tamanho

35 x 43 cm

43 x 43 cm

D-EVO II G35

D-EVO II G43

Modelo

Nano Revestimento
Antibacteriano

Cintilador

GOS (Oxisulfeto de Gadolínio)

GOS (Oxisulfeto de Gadolínio)

Peso (incluindo bateria)

Cerca de 2,6 kg (5,5 lbs.)

Cerca de 3,2 kg (6,8 lbs.)

As especificações e aparência externa do produto estão sujeitas à modificações
sem notificação prévia. Todos os nomes ou marcas comerciais são de
propriedade de seus respectivos detentores. Todos os produtos
exigem aprovação regulatória do país importador. Para detalhes
sobre disponibilidade, entre em contato com seu representante local.

Registro ANVISA FDR D-EVO II: 80022060085

Entre em contato com o distribuidor autorizado da FUJIFILM

FUJIFILM do Brasil Ltda
Av. Ibirapuera, 2315
www.fujifilm.com.br

Exclusivo

14º, 15º e 16º andares - Indianópolis - São Paulo/SP Tel.: (11) 5091-4000

DR D-EVO II G43

FDR D-EVO II G35

Solução Portátil

Virtual Grid

Dynamic
Visualization II

Exclusivos softwares
de processamento de imagem

FDR D-EVO II C24

Console Advance (Mobile)

AP Fujifilm

FDR D-EVO II Solução Portátil, uma transição simples e fácil para a aquisição de imagens digitais por meio
do sistema de raios X móvel analógico
Transforme seu sistema analógico

Aprimore seu fluxo de trabalho com o mais novo FDR D-EVO II

Operação sem estresse

Design revolucionário

Excepcional qualidade de imagem

Fluxo de trabalho simplificado

Exclusivas funcionalidades desenvolvidas para
otimizar seu fluxo de trabalho.

O FDR D-EVO II transforma uma ampla gama de unidades de
raios X em sistemas DR wireless

Fácil de manusear

2s

Proteção e durabilidade

As bordas arredondadas do detetor
facilitam seu manuseio.
Visualização da Imagem

Bacterium

Paciente

A pré-visualização das imagens ocorre apenas 2 segundos
após a exposição, isso significa que as imagens podem ser
rapidamente verificadas, melhorando assim, sua eficiência.

Cama

Fluxo de trabalho otimizado

À prova d’água, exclusivo Nano Revestimento
Antibacteriano e design inovador contribuem para um
fluxo de trabalho mais eficiente.

Cerca de

Exposição

Inserir

Pegar

Excelente portabilidade

O Virtual Grid elimina as exigências de manuseio de uma grade antidifusora tradicional.
Sem grade

Virtual Grid

Grade antidifusora

Bacterium

Nano
Revestimento
Antibacteriano

Antimicrobial agent

Hydrophobic binder

Reduz o efeito da radiação secundária
para melhorar o contraste e nitidez das
imagens.

Virtual Grid

Hyper-hydrophilic
blinder

Convencional

Hospital

Cerca de
A

B

Outras instalações
médicas

IPX6

2,6 kg

Super leve
O baixo peso do
FDR D-EVO II amplia
sua mobilidade.

Prevenção de Problemas
Capacidade
de Carga:

Extremamente compacto e leve, o FDR D-EVO II Solução
Portátil pode ser transportado para qualquer ambiente. Isso
possibilita atender uma variedade de necessidades médicas,
incluindo home care.

Peso

300 kg

FDR D-EVO II G35

Contruído em liga de magnésio de
alta resistência.

Ao usar o Virtual Grid evita-se a
densidade assimétrica na imagem
que ocorre por conta do
desalinhamento do tubo de raios X
e do detetor (especialmente em
exames de leito).

0 kg (Software)

1kg

Cerca de

Tubo de
raios X

Grade
Detetor

Densidade assimétrica
na imagem

