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• Para que o paciente tenha mais conforto, o 
sistema robótico se move sem que o 
paciente precise se movimentar.

• Redução de dose com imagem real em 3D.
• Projeto clean facilita o acesso ao paciente. 
• Ampla gama de aplicações sem a 

necessidade de trocar de equipamento.
• Evite o tempo de espera e obtenha 

diagnósticos mais rápidos.

Sistema de imagem
• Equipamento com possibilidade de exame de 

fluoroscopia, angiografia básica, radiografia 
de rotina e trauma, radiografia ortopédica e 
imagem 3D.

• Diferentes tipos de exames podem ser 
realizados em uma única sala. 

• imagem real em 3D óssea com alta resolução 
espacial e contraste.

Multitom Rax 

Soluções em 
Radiologia

Sofisticado sistema de raios X robótico que oferece flexibilidade de 
posicionamento, fluxos de trabalho automatizados exclusivos em torno do 
paciente, e uma infinidade de exames, procedimentos e diagnósticos em um 
único equipamento. O Multitom Rax é utilizado para exames de difícil acesso 
como trauma ou ortopedia, o sistema estabelece novos padrões de imagens 
para musculoesquelético com imagens reais em 3D.

Raxtilt
Exames mais rápidos sem a 
necessidade de bucky mural e de 
múltiplos detectores

Raxconfirm 
Posicionamento fluoroscopicos com 
baixa dose de radiação

Raxtrack 
Movimentos automatizados reduz o 
esforço físico do técnico durante o 
posicionamento do paciente
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Raxalign
Alinhamento automático com 
apenas um clique do tubo e 
detector, o que traduz menos 
repetições de exames 

Raxbenefits
Nova forma de diagnóstico - tudo 
em uma sala, sem transferência de 
pacientes 

Raxorbit
Movimentos isocêntricos ao redor do 
paciente durante a aquisição de 
exames de fluoroscopia
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O Sistema Ysio Max é o primeiro 
sistema de radiografia digital com 
suporte de teto que conta com a 
tecnologia AIM FAST, com 
deslocamento simultâneo em 6 eixos 
de forma rápida e segura.

Detectores possíveis
• MAX static, MAX wi-D e MAX mini.

Sistema de Imagem
• FLUOROSPOT Compact com tela plana.
• Programa de órgãos que possibilita parâmetros 

apropriados para o gerador e pós processamento  
de imagem. 

• Ortho: Aplicação em ortopedia para aquisição de 
imagens panorâmicas da coluna e das pernas, sem 
interrupção.

Gerador de raios X
• De alta frequência com controle 

automático de exposição e alta 
performance do tubo.

• Potência do gerador: 65 kW ou 80 kW.
• Deslocamento simultâneo em 6 eixos.

Mesa
• Mesa com ajuste de altura motorizado, para 

para facilitar o acesso ao paciente.
• Posicionamento rápido e fácil com 

acompanhamento automático do tubo para 
ajuste do SID e movimentos longitudinais.

Bucky mural
• Ajuste de altura manual e 

motorizado.
• Posicionamento rápido e 

fácil com acompanhamento 
automático do tubo de 
raios-X nos planos vertical, 
horizontal e inclinado.

Ysio MAX
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O sistema Multix Fusion Max é um 
sistema de radiologia digital com 
estativa porta tubo montada no teto, 
que permite exposições radiográficas 
de todo o corpo.

Mesa
• Mesa com ajuste de altura 

motorizado, para facilicitar o acesso 
ao paciente.

• 190 cm de cobertura do paciente  
sem reposicionamento.

Gerador de raios X
• Potência do gerador: 65 kW ou 80 kW.

Bucky mural
• Movimento vertical plano motorizado 

e controlável verticalmente.

Detectores possíveis
• MAX static, MAX wi-D e MAX mini.

Sistema de Imagem
• FLUOROSPOT Compact com tela 

plana.
• Programa de órgãos que possibilita 

parâmetros apropriados para o 
gerador e pós processamento de 
imagem. 

• Total compatibilidade DICOM.
• Ortho: Aplicação em ortopedia para 

aquisição de imagens panorâmicas da 
coluna e das pernas, sem interrupção.

Multix Fusion MAX 
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Operação do sistema
• Interface de usuário intuitiva de fácil entendimento.
• Tela touchscreen.
• Guia de posicionamento e rotação do tubo.
• Câmera de vídeo dedicada para posicionar e impedir 

a repetição de aquisição de imagem.

Mesa do paciente
• Diferentes configurações de mesa podendo ser fixa 

ou elevatória.
• Permite exame em pacientes obesos, com uma 

capacidade máxima de até 300 kg.

Gerador de raios X
• Gerador de raios X configurável de 55 até 80 kW.
• Range mAs: 

0.5 mAs até 800 mAs (55kW / 65 kw) 
0.5 mAs até 1000 mAs (80 kW)

Detector digital plano
• Detector de alta qualidade de imagens  

com menos dose de radiação.
• Impact wi-D e MAX wi-D 35 x 43 cm.

Sistema de Imagem
• Gráfico do corpo auxilia o operador a  

selecionar corretamente o tipo de exame.

Opcionais*
• Programador de exames dedicado a pediatria.
• Câmera que auxilia no posicionamento adequado.
• Colimação automática e junção de até 4 imagens 
para exames de coluna completa e membros 
inferiores completos.

Sistema de radiologia digital 
adequado para praticamente 
todos os exames radiológicos, 
desde crânio até as 
extremidades, podendo 
acomodar facilmente diferentes 
posições de exames com um ou 
mais detectores. 

Multix Impact
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Diferentes configurações 
para uma mesma plataforma
Radiologia analógica, solução robusta.

Radiologia digital, adequado para 
praticamente todos os exames.

Mesa de exames (com gerador integrado)
• Largura do tampo: 90 cm.
• Altura da mesa: 82 cm.
• Peso máximo suportado pela mesa: 200 kg.
• Freios eletromagnéticos para a liberação do tampo 

controlados por pedal. 

Gerador
O gerador Polydoros permite que o tubo trabalhe em alta 
rotação, o que garante melhor dissipação térmica do 
ânodo, aumentando assim a vida útil do equipamento.
• Potência do gerador: 30 kW ou 55 kW.
• Tecnologia alta frequência, multipulso e 

microprocessado.

Estativa Porta Tubo
• Estativa articulada, maior precisão e rapidez nos 

posicionamentos.
• Rotação do tubo: possibilita posicionamentos com 

paradas automáticas em posições predeterminadas de 
0º, +/-45º e +/-90º. 

Opcionais*
• Programa de órgãos: pré-seleção dos protocolos de 

exames.
• Controle Automático de Dose (AEC): reduz a dose de 

radiação e aumenta a precisão do exame.
• Medição de dose: possibilita a visualização da dose 

irradiada no paciente.

Sistema de radiologia analógica 

ou digital - uma solução robusta e
com qualidade Siemens 
Healthineers.

Multix B DR 
Especificações do Sistema de Digitalização:

Detector Digital
• Detector Wireless modelo Pax Scan 4336W.
• Tecnologia de CsI.
• Pixel de 139µm.
• Resolução espacial 3.6lp/mm.
• 16 bit.
• Bateria com capacidade de aquisição de 1000 imagens

com 6 horas de duração.

Possibilidade de configuração com 2 detectores:  
36 x 43 cm (padrão) e 43 x 43 cm (adicional)

Utilizado para base instalada Siemens
• Interface intuitiva.
• Ferramenta de Análise de Aceite/Rejeição de imagens.
• Exibição de imagem em miniatura para referência. 
• Worflow otimizado.
• Suporte HIS/RIS para worklist.
• Protocolos de exames pré-configurados.
• Protocolos diferenciados para avaliação de linha da 

pele, nitidez, contraste, redução de ruído.

Stitching: permite combinar várias imagens em uma 
única imagem panorâmica.

Multix B e 
Multix B DR
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Soluções em 
Radiologia Móvel

Sistema de imagem
• Sistema integrado de imagem com interface intuitiva syngo 

e display de tela plana.
• Monitor colorido e display de 17” tela plana, via touchscreen.
• Unidade de CD / DVD para armazenamento de imagem 

DICOM, digital em CD-R / DVD para troca de dados off-line 
no formato DICOM.

• Botão manual para a liberação da exposição.
• Seleção de gerador e parâmetros do programa de órgãos.
• Programa de órgãos que possibilita parâmetros apropriados 

para o gerador e pós processamento de imagem.
• Duração da bateria para até 1050 imagens ou 6,5 horas de 

uso contínuo

POLYMOBIL Plus 
• Potência de saída de 20 kW com armazenamento 

primário de energia.
• Seleção livre dos parâmetros de exposição.
• Suporte do tubo contrabalançado.
• Facilidade de posicionamento por meio da 

movimentação sobre as rodas.
• Conexão simplificada para qualquer tomada.
• Compensação automática de rede.
• Tubo de raios-X modelo IAE X22, foco de 0,8 mm.
• Compartimento para oito chassis tamanho  

35 cm x 43 cm.

Mobilett Elara Max
Unidade móvel radiográfica digital, de alto 
desempenho, para aquisições digitais com “flat 
detector”, para uso em unidades de terapia 
intensiva, unidade de prematuros, emergência, 
sala de cirurgia e departamento de radiologia. 

A solução foi projetada para ter uma limpeza 
simplificada, e conta com pintura antimicrobiana 
que proporciona mais segurança ao paciente.

Principais Benefícios
Detector plano móvel de silício, com opção 
de dois tamanhos de detector: Max Wi-D (35 
cm x 43 cm e Max Mini (23 cm x 29 cm).

Capacidade de carga: 150 kg (paciente 
deitado) e 100 kg (paciente em pé). 

Obs.: A customização com a imagem da girafa é um item opcional.
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Sistema de Fluoroscopia universal 2 em 1, 
com inclinação da mesa de +90° a  -17°.

Sistema de aquisição de imagem
• Detectores flat de 43 cm x 43 cm.

Mesa
• Remotamente controlada.

Gerador de raios-X
• Gerador de 65 kW ou 80 kW.

Console de controle do sistema
• Interface integrada com o 

usuário para seleção  do 
programa de órgãos e 
parâmetros de  imagem.

• Joysticks sensíveis ao toque para 
impedir  movimentações não 
intencionais do sistema.

Opcionais 
• Bucky Mural.
• Segundo tubo de raio x com SID 

de até 180 cm.
• Subtração digital de angiografia 

(DSA). 
• Pacote de Ortopedia para 

aquisição de imagens  
panorâmicas. 

Luminos Fusion 

Sistema totalmente digital para 
fluoroscopia e radiografia. 
Dispõem uma mesa com altura 
ajustável, com possibilidade de 
inclinação no eixo vertical de 
Trendelenburg de 45°.

Detector do tipo Flat  detector de 
alta resolução 43 cm x 43 cm.

Mesa do paciente
• Capacidade de peso de  

até 300 kg.

Controles
• Joysticks sensíveis ao toque, que 

previnem movimentos não 
intencionais no sistema.

• Controles laterais à mesa.

Processamento de Imagens
• CAREVISION fluoroscopia pulsada 

com 30, 15, 10, 7.5 e 3 pulsos 
por segundo.

• FluoroLoop para armazenamento 
e display de sequências de  
fluoroscopia.

Gerador de Raio X
• Opção de geradores com 

potência de 65 kW ou 80 kW.
• CAREMATIC – controle dos níveis 

de dose.

Opcionais
• Tubo de Teto Ysio Max.
• Pacote de Ortopedia: Aplicação 

em ortopedia para aquisição de 
imagens panorâmicas da coluna 
e das pernas, sem interrupção 
pelo método Smart Orho.

Luminos dRF MAX 

Soluções em 
Fluoroscopia
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Mammomat Revelation

Gerador
• 5 kW.

Tubo de Raios-X
• Tubo de raios-x com ânodo 

giratório de Tungstênio (W).
• Filtros de Ródio e Titânio.

Detector
• Selênio Amorfo.
• Dimensões: 24x30 cm. 

Opcionais
• Moodligth (painel de luz 

integrada). 
• Breast Density (densidade 

mamária).
• TICEM (Titanium Contrast 

Enhanced Mammography)  
para exames de mamografia  
com contraste.

• Tomossíntese High Definition com 
Insight 2D e 3D.

• Estereotaxia 2D e 3D com inspect.

Sistema de mamografia Digital Premium que aprimora a 
precisão diagnóstica, reduz a dose de radiação e melhora a 
experiência do paciente. 

Plataforma desenvolvida para diagnósticos avançados como: 
tomossintese, imagem sintetizada 2D e 3D, biópsia 2D e 3D, 
avaliação da densidade mamária e injeção de contraste.

Soluções em  
Mamografia

Principais  
características
Opview: diferentes ajustes de imagem 
para conforto visual.

Compressores anatômicos para 
proporcionar mais conforto ao 
paciente.

Opcomp: sistema de compressão 
inteligente.

Opdose: dose certa de radiação para 
cada paciente.

Tecnologia prime: redução de dose 
de até 30% sem perder a qualidade da 
imagem.

Tomossintese com amplo ângulo de 
50º que permite visualizar maiores 
detalhes da mama.

Possibilidade de tomo biópsia com 
ângulo de 50º e radiografia de 
amostras integrada ao sistema sem 
necessidade de reposicionamento do 
paciente.
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Sistema de mamografia digital para rastreamento,  
diagnóstico e biópsias por estereotaxia. 

Possui um detector de Selênio amorfo de 24 x 30 cm, conferindo 
alta produtividade: o tempo entre exposições é de apenas 27 
segundos, sendo possível realizar até 15 exames por hora.

Mammomat Inspiration

Gerador
• 5 kW.

Tubo de raios-X
• Tubo de raios-x com ânodo giratório 

de Molibdênio (Mo) /Tungstênio (W).
• Filtros de Molibdênio e Ródio para 

produzir espectros de alta energia 
para penetração de mamas densas, 
otimizado para todos os tipos de 
tecido de mama.

Opcionais
• Moodligth.
• Estereotaxia.
• Tomossíntese.
• Tomossíntese High Definition com 

Insight 2D e 3D.

Mammomat Fusion

Gerador
• 5 kW.

Tubo de Raios-X
• Tubo de raios-x dedicado com  

ânodo giratório de Tungstênio (W).
• Filtro de Ródio permite  

combinação ânodo/filtro W/Rh. 

Detector
• Silício Amorfo.
• Alta robustez, tolerando variações  

de temperatura e umidade. 
• Dimensões: 24x30 cm. 

Opcionais
• Moodlight.
• Estereotaxia.

Sistema de mamografia digital premium desenvolvido para 
melhorar o rastreamento e diagnóstico e biópsias por estereotaxia. 

Alta produtividade, sendo sendo possível realizar até 15 exames 
por hora.

Principais  
características
Movimentos do braço totalmente 
motorizados, além da possibilidade  
de ajuste manual.

Movimento vertical motorizado 
do braço giratório para projeções  
frontais e laterais.

Ajuste de altura controlado por botões 
no braço giratório e no pedal.

Rotação Isocêntrica Motorizada em 
torno da mama: +180° / -180°; com 
ângulos pré-selecionáveis.

Destaques 
Movimentos do braço totalmente 
motrizados, além da possibilidade de 
ajuste manual.

Movimento vertical motorizado do 
braço giratório de 88 cm acima do 
solo para projeções frontais e laterais.

Tecnologia Prime: redução de até 
30% de dose sem comprometer a 
qualidade de imagem.
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Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA 
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