
Multix Impact
Fortaleça sua imagem com nosso novo 
sistema de radiografia de piso

myExam Collimate1

myExam 2D camera1

A câmera conectada ao colimador transmite imagens ao vivo do Bucky 
Mural e / ou mesa Bucky para a estação de imagem

Tela touchscreen no tubo

Remote Interface1

Tablet que permite que a equipe possa 
identificar claramente os pacientes e 
editar a lista de programas de órgãos 
(OGPs) de um estudo em movimento

Impact Illuminate1

Luzes LED no topo da estativa porta-tubo e 
do Bucky Mural  indicam o status e o 

progresso da imagem

Especificações técnicas

Registrado na Anvisa sob número: 10345162374 2

MULTIX Impact é um sistema avançado de radiografia 
montado no chão com inteligência integrada para auxiliar o 
usuário. Seu preço econômico melhora o acesso ao 
atendimento, enquanto seu desempenho confiável oferece 
atendimento de alta qualidade para diversos pacientes, 
mesmo nos horários de pico.
O resultado? Imagem fortalecida com todos os envolvidos.

Outros diferenciais

• Potência: 55kW /65 kw¹/ 80 kW¹

• Intervalo de mAs: 0,5 mAs a 800 mAs para 55 kW/65 kW¹

0,5 mAs a 1000 mAs para 80 kW¹

• Intervalo de kV: 40 a 150 kV

• Capacidade da mesa: 300 Kg

• Altura da mesa: Fixa de 70 cm ou variável1 de 51,5 cm a 90 cm

• Movimento vertical da Estativa: 147 cm manual ou 145 cm motorizado1

• Movimento vertical do Bucky Mural: de 31,5 cm a 175 cm

1 Opcional

Permite os técnicos ficarem com o paciente 
durante o estabelecimento dos parâmetros 

de exame

1 Opcional

Guia de posicionamento

As imagens gráficas facilitam a seleção do 
programa de orgãos correto para cada 
exame

Para mais 
informações 
escaneie o QRCode

2 As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

Motorização e Rastreamento1

• Smart Virtual Ortho1: Com a função 
Auto-Stitching adquire 
automaticamente até quatro imagens 
e as transforma em uma única 
imagem

• Colimação automática de membros 
inferiores completos e coluna 
completa1: para exames em pé no 
Bucky Mural - com detecção baseada 
em Inteligência Artificial

• Hardware motorizado1 (estativa, 
mesa, Bucky Mural) reduz o esforço 
físico para preparar um exame

• Rastreamento de DFI (distância fonte-
imagem), entre o detector da mesa e 
tubo, tubo e Bucky Mural

• SmartMove1 Com o apertar de um 
botão, move o MULTIX Impact para a 
posição definida no Programa de 
Órgãos



Multix Impact C
Fortaleça sua imagem com nosso novo 
sistema de estativa de teto

myExam Collimate1

myExam 2D camera1

A câmera conectada ao 
colimador transmite 
imagens ao vivo do Bucky 
Mural e / ou mesa para a 
estação de imagem

Tela touchscreen no tubo

Remote Interface1

Tablet que permite que a equipe possa 
identificar claramente os pacientes e 
editar a lista de programas de órgãos 
(OGPs) de um estudo em movimento

Impact Illuminate1

Luzes LED no topo da estativa e do Bucky 
Mural  indicam o status e o progresso da 

imagem

Especificações técnicas

Registrado na Anvisa sob número: 10345162409 2

MULTIX Impact C é um sistema de radiografia completamente novo, 
montado no teto, com design avançado e inteligência integrada 
para auxiliar o usuário. Seu preço econômico melhora o acesso ao 
atendimento, enquanto seu desempenho confiável proporciona um 
atendimento de alta qualidade no prazo para diversos pacientes, 
mesmo em horários de pico.
O resultado? Imagem fortalecida com todos os envolvidos.

Outros diferenciais

• Potência: 55kW /65 kw¹/ 80 kW¹

• Intervalo de mAs: 0,5 mAs a 800 mAs para 55 kW/65 kW¹

0,5 mAs a 1000 mAs para 80 kW¹

• Intervalo de kV: 40 a 150 kV

• Capacidade da mesa: 300 Kg

• Altura da mesa: variável de 51,5 cm a 90 cm

• Movimento vertical da Estativa: 180 cm

• Movimento vertical do Bucky Mural: de 31.5 cm a 175 cm

1 Opcional

Permite os técnicos ficarem com o paciente 
durante o estabelecimento dos parâmetros 

de exame

1 Opcional

Guia de posicionamento

As imagens gráficas facilitam a seleção do 
programa de orgãos correto para cada 
exame

Para mais 
informações 
escaneie o QRCode

2 As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

Motorização e Rastreamento1

• Smart Virtual Ortho1:  Com a 
função Auto-Stitching adquire 
automaticamente até quatro 
imagens e as transforma em 
uma única imagem

• Colimação automática de 
membros inferiores 
completos e coluna 
completa1: para exames em 
pé no Bucky Mural - com 
detecção baseada em 
Inteligência Artificial

• Hardware motorizado1 (estativa, 
mesa, Bucky Mural) reduz o esforço 
físico para preparar um exame

• Rastreamento entre o detector da mesa 
e tubo, tubo e Bucky Mural

• SmartMove1 Com o apertar de um 
botão, move o MULTIX Impact C para a 
posição definida no Programa de 
Órgãos


