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Tecnologia Retina 3D Scan:
Preciso posicionamento de parafusos e implantes.             
A imagem 3D intraoperatória¹ garante melhores 
resultados na primeira cirurgia, reduzindo reincidências.
Volume 3D resultante de 16 x 16 x 16 cm e resolução 
de 512 pixels em todas as três dimensões.
Redução de artefato metálico e tecnologia isocêntrica. 
Realiza varredura completa em 30 segundos.

Detector digital plano - CMOS:
Capacidade de visualização de detalhes      
extremamente pequenos.
Campo de visão de 30 x 30 cm (12”) com zoom de 8” e 6”.
Resolução de imagem: 1952 x 1952 pixels.

Processamento de Imagem:
Correção de artefato metálico.
Arquivamento e documentação em DVD, USB e WLAN¹.
Integração com sistema de navegação cirúrgico 2D¹ e 3D¹. 
Medida de ângulos e distâncias 2D¹ e 3D¹.
Localização automática e visualização otimizada            
de parafusos¹.
Trajetória virtual e otimizada para posicionamento de 
K-fios ou outros dispositivos¹.

Facilidade de operação:
Dois painéis de controle sensíveis ao toque.
Painel de controle remoto sensível ao toque, localizado 
lateralmente à mesa de cirurgia¹.
Sistema de colimadores inteligentes.
Movimentação motorizada¹.
Armazenamento de até duas posições do arco¹.
Orientação passo a passo intuitiva, varredura rápida e 
funções de visualização 3D autoexplicativas, 
melhorando a eficiência do fluxo de trabalho 3D.

Aplicações clínicas avançadas
Ideal para cirurgias ortopédicas, de trauma, 
urológicas, gastroenterológicas, cirurgias 
vasculares avançadas, endovasculares, cardíacas e 
procedimentos de eletrofisiologia.

Características técnicas:
Gerador de 12 kW (com potência de pico de 15 
kW) ou 25 kW¹,².
Tensão de 40 kV a 125 kV.
Armazenamento de calor do ânodo de 365 kHU.
Grande flexibilidade do braço mecânico devido 
à sua movimentação orbital de 196°, com 
profundidade de alcance de 74 cm, angulação 
de ±225° e espaço livre de 93,6 cm.
O sistema ativo de resfriamento integrado à 
unidade de sustentação do arco assegura a 
funcionalidade do tubo durante longos 
procedimentos fluoroscópicos.
Ânodo giratório.
Pintura antimicrobiana.
Ajuste de dose automático.

Modos de operação:
Fluoroscopia contínua e pulsada (0,5 a 30 p/s e   
pulso de 5 ms a 14 ms): corrente de 3 mA a           
119 mA / (3 mA a 250 m) ¹,².
Aquisição de imagem (pulso de 5 ms a 100 ms): 
corrente de 10 mA a 120 mA (no pico de potência 
150 mA) / (10 mA a 250 mA) ¹,².
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