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iDXA

PRODIGY PRIMO

Inovação e dedicação muito além da densitometria óssea.

Simplicidade e dedicação.

A tecnologia Fan Beam com MVRI (Multi-View Image 
Reconstruction) do iDXA elimina os efeitos de distorção 
observados em equipamentos sem a tecnologia de feixe em 
leque do Lunar. O Lunar iDXA oferece detecção rápida das 
alterações ósseas com precisão de alta definição graças ao 
detector de telureto de cádmio-zinco(CZT-HD).

O Lunar iDXA fornece imagens nítidas e de alta resolução de 
todas as regiões do esqueleto, inclusive imagens de corpo 
inteiro. As placas vertebrais são mostradas de forma clara, 
facilitando a identificação de espaços intervertebrais.

O Lunar Prodigy Primo possui a tecnologia de feixe em leque 
e aquisição direta-digital de imagens. Com o uso das funções 
padrões, como a aquisição de imagens da coluna lombar em PA 
e DualFemur, e dos estudos avançados de avaliação de fraturas 
vertebrais, você poderá avaliar a saúde óssea de seus pacientes 
em menos de 5 minutos e com apenas 6 cliques no computador.

Digital

A tecnologia recém-patenteada de detecção digital-direta estreita do Lunar 
iDXA proporciona qualidade de imagem quase radiográfica para oferecer 
imagens mais nítidas de densitometria óssea.

Design

A arquitetura aberta e a mesa maior do iDXA permitem acomodar pacientes 
de até 204kg/450 (lbs), facilitando o posicionamento de pacientes altos ou 
pesados.

Aplicações Clínicas Avançadas

Auxiliam os usuários de densitometria óssea a aprimorar o diagnóstico da 
osteoporose e avaliar o risco de fratura em seus pacientes, além de uma 
avaliação completa da composição corporal.

Confiança

O recurso DualFemur aumenta a 
precisão por meio da identificação do 
fêmur com a densidade mais baixa. 
Melhora de 30% na identificação.

Eficiência

A função OneScan economiza 
tempo e conveniência, combinando 
automaticamente exames da coluna 
lombar em PA e DualFemur em uma 
única aquisição de imagens.

Coerência

O laudo do paciente apresenta os 
escores T e Z juntamente com o gráfico 
de avaliação de risco de fraturas, 
permitindo, assim, que a interpretação 
dos resultados e a avaliação do risco de 
fraturas sejam coerentes.

Detecção
estreita

Colimador
FAN BEAM



PRODIGY ADVANCE

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

Muito mais do que o T-score

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

Avaliação vertebral 

O DVA ajuda a identificar e a avaliar deformidades vertebrais, 
permitindo a aquisição rápida de imagens por emissão simples de 
raios X ou de dupla energia (DVA) nas incidências PA e lateral da 
coluna, facilitando a avaliação médica.

Ortopedia 

A aplicação ortopédica permite obter valores exatos e precisos de 
densidade mineral óssea e conteúdo mineral ósseo. Ela ainda contribui 
para a análise da densidade óssea em pacientes com prótese de fêmur. 

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 a avaliação da capacidade do quadril para suportar peso;

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

Pediátrico

Um conjunto de ferramentas potentes 
para obter informações clínicas 
importantes sobre o crescimento e 
desenvolvimento de crianças. Essas 
medidas permitem melhorar a avaliação 
do crescimento e do desenvolvimento 
que incluem:

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

•   CMO da região óssea (mineralização 
do osso);

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

•   Massa magra em relação à altura (desenvolvimento muscular);

•   CMO em relação à massa magra (desenvolvimento muscular).

enCORE

Sistema baseado na plataforma Windows® que permite que o exame 
de densidade óssea seja automatizado, ininterrupto e de fácil manuseio. 
Aplicação pediátrica completa para pacientes com idade inferior a 5 anos 
de idade e FRAX Brasil.

Ferramentas diversas de conectividade e produtividade

• DICOM;

• HL7;

• Recurso de lista de trabalho;

• Formato de banco de dados SQL;

• InSite com ExC;

Corpo Inteiro/Composição Corporal

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 androide/ginoide). 

O exame é rápido e não invasivo.

• Teledensitometria;

• MUDB;

• ScanCheck;

• Composer.



ARIA

ACHILLES EXPRESS II

De fácil instalação em locais pequenos, o Aria é um equipamento 
DXA projetado para atender às necessidades de avaliação da 
densidade mineral óssea (DMO) dos pacientes. Os médicos não 
precisam mais encaminhar os pacientes para hospitais distantes 
ou depender de mensurações de pDXA devido a limitações de 
orçamento ou espaço. 

A possibilidade de realizar o exame com conveniência no 
próprio local do atendimento permite economizar o tempo dos 
pacientes e melhorar o acompanhamento realizado pelo médico.

Desenvolvido com alta tecnologia e mobilidade, o Achilles 
Express II oferece uma avalição precisa de riscos de 
fraturas. O exame é realizado de forma rápida, com o 
paciente sentado, sem sapato, sem gel e nem radiação 
ionizante. O equipamento não requer salas especiais, nem 
treinamento formal. Seus resultados são concisos e fáceis 
de ser interpretados.

Benefícios:

• O equipamento fornece imagens de alta qualidade em 
menos de 60 segundos – graças à tecnologia “Narrow Fan 
Beam” patenteada da GE, ao detector com alta eficiência 
da dose de radiação e à reconstrução de imagem MultiView 
(MVIR);

• A interface do usuário foi otimizada para ser simples e 
rápida de usar;

• Facilidade em obter avaliações individualizadas do risco de 
fraturas de seus pacientes utilizando o FRAX™;

• Ferramentas OneScan, ScanCheck e Automatic Scan que 
contribuem para tornar o fluxo de trabalho mais eficiente;

• Base de dados automática para exibir dados de tendência e 
identificar pacientes que necessitem de acompanhamento;

• Função Composer para a criação de laudos de pacientes combina convenientemente os resultados de exames com critérios de tratamento 
pré-definidos, com as diretrizes de tratamento de sociedades profissionais da área. Além disso, ele contribui para a produção de laudos 
abrangentes e facilmente gerados.

A confiança clínica do equipamento baseia-se nas seguintes características:

• A compensação da força dinâmica de sinal permite a medição em uma grande 
gama de densidades ósseas;

• A medição bidirecional garante uma leitura precisa;

• A medição da temperatura local é controlada para uma maior assertividade;

• Os resultados expressados como Índices Stiffness – composição da Velocidade 
do Som (SOS) e a Atenuação do Som (BUA) – compensam o efeito da largura do 
calcâneo e da temperatura.



Aplicações Avançadas
Avaliação Avançada do Quadril (AHA).

Avaliação Avançada do Quadril (AHA)

A AHA inclui todas as regiões de interesse femorais padrão anteriormente disponíveis, além das principais medidas adicionais, 
incluindo o comprimento do eixo do quadril (HAL).

VFA – Morfometria

O assistente de morfometria localiza automaticamente as deformações vertebrais utilizando uma escala de seis pontos da 
altura das vértebras anteriores, posteriores e médias.

Composição Corporal

Absorciometria por dupla emissão de raios X (DXA) mostra com precisão como a gordura é distribuída em 
todo o corpo. Os sistemas Lunar DXA avaliam e calculam diretamente a gordura total, a massa magra e o 
tecido ósseo, em vez de calcular somente a composição corporal. Informações muito mais completas e 
precisas que podem ajudar na determinação do diagnóstico e a guiar o tratamento, incluindo esquema de 
treinamento para atletas.

Geometria da coluna

Cálculo do ângulo Cobb para análise da geometria da coluna.

CoreScan

Dedicado a quantificar a gordura visceral com velocidade, precisão e baixa dose. Êxito na investigação e tratamento 
começa com dados confiáveis e métodos validados. CoreScan pode ajudar a prever o risco cardiometabólico, avaliar 
abordagens de tratamento e adicionar contribuições importantes para o corpo de pesquisas publicadas.

Visceral fat

Subcutaneous
fat

Abdominal
Muscles

Mirror Image

• Aumenta a janela de exame do iDXA e Prodigy em praticamente 50%;

• O paciente é posicionado totalmente com a metade do corpo na janela de exame;

• Calcula automaticamente a composição corporal da parte do corpo do paciente fora da janela de exame, 
por meio da duplicação do lado examinado.



Sobre a GE Healthcare

A GE Healthcare fornece serviços e tecnologias médicas transformadoras que atendem à demanda 

por acesso mais amplo a serviços de saúde de melhor qualidade e menor custo. A GE Healthcare 

trabalha para fazer a diferença. Com soluções que vão de imagens médicas, softwares e TI, 

monitoramento e diagnóstico de pacientes, até a descoberta de medicamentos e tecnologias de 

fabricação biofarmacêutica, ajuda profissionais do mundo todo a proporcionar saúde de qualidade a 

mais pessoas. E, desde 2010, produz – em sua unidade localizada em Contagem (MG) – equipamentos 

médicos em sua primeira fábrica no país.

3004 2525 • Capitais e regiões metropolitanas
0800 165 799 • Demais localidades
produtosaude@ge.com
gehealthcare.com.br

*Os produtos e as tecnologias mencionados neste material 
podem estar sujeitos à regulamentação do governo e 
podem não estar disponíveis em todas as regiões. Seu 
embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer se o 
registro estiver aprovado no seu país.
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