






Qualidade incomparável Tecnologias inovadoras para alcançar imagens de alta resolução

Cassete DR FDR D-EVO li T ecnolog1a de processamento de imagem Virtual Grid 

Maior sensibilidade alcançada por meio da "Tecnologia ISS" 
Proporciona uma imagem de alt\l't'xmllnmlugta1�l!lmil6>da l:eimnsor TFT à frente da camada de 

cintilação, ao invés da posição tradicional, posterior a ele. Isso 
diminui significativamente a dispersão e atenuação dos raios X, 
gerando imagens de alta resolução com baixas doses de raios X. y

O Virtual Grid é um exclusivo software de processamento 

inteligente que simula o uso da grade antidifusora, 

eliminando o efeito da radiação secundária e possibilitando 

uma qualidade de imagem não alcançada até agora. 

Raios X 

Imagem do sinal óptico 
atingindo o TFT 

Raios X 

Imagem de sinal óptico 
atingindo o detectorTFT 

Método convencional Tecnologia 155 

Circuito de redução de ruído Fujifilm melhora 

a sensibilidade em regiões de alta absorção 

O exclusivo circuito de redução de ruído 

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 densidade, como coração 

e mediastino 

T ecnolog1a de processamento de imagem 

Dynamic Visualization li 

Exclusivos algoritmos de processamento 
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Visualization li 

de imagem ajustam automaticamente o contraste e a 
densidade para cada região do corpo . 
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Sem Grade Virtual Grid 
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voei PODE ESCOLHER A RAZÃO DE GRADE IDEAL PARA CADA TIPO DE EXAME 

Processamento convencional DynamicVisualization li Processamento convencional DynamicVisualization li 

Especificações 
Nome do produto 

Modelo 

Fonte de 
alimentação 

Saída do raios x 

Tubo do raios x 

Largura total 

FDR nano 

DR-XD1000 

100-240V AC 
Monofá sico: 50-60Hz 
8-3.3A 

Potência máxima: 2,5 kW 
Tensão do tubo: 40-l00kV 
Corrente do tubo: máx. 35mA 

Tamanho do ponto focal: 1,2 mm 
Capacidade térmica do anodo: 35 kJ (S0kHU) 
Angulo do alvo: 16 graus 

550mm 

Comprimento total 770 mm 

Altura total 1.460 mm 

Peso 90 kg 

Componentes do sistema: Cassete DR 

Nome do produto FDR D-EVO li G35 FDR D-EVO li G43 

Modelo DR-ID1201SEE DR-ID l 202SE 

Cintilador GOS (oxissulfeto de gadolínio) GOS (oxissulfeto de gadolínio) 

460x 384x 15mm 460x460x 15mm 
Tamanho do Aprox. Aprox. 
detector 11 s·x 1 s·x 0.6") 11 s·x 1 B"x 0.6') 

Peso Aprox. 2,6 kg [5,7 lb] Aprox. 3,5 kg [7, 1 lb] 
(incluindo bateria) (incluindo bateria) 

A aparência externa e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

e E 0123 Todos os nomes de marcas ou marcas registradas são de propriedade de seus 
respectivos proprietários. 
Todos os produtos exigem a aprovação regulamentar do país importador. 
Para detalhes sobre sua disponibilidade, entre em contato com nosso representante 
local. 

FUJIFILM 
FUJIFILM do Brasil Ltda. 

Alameda Santos, 1165 - 06° andar, Jardim Paulista - São Paulo/SP - 
Tel 11 5091-4000 | www.fujifilm.com.br Registro ANVISA FDR Nano: 80022060096 
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Value from lnnovation 

O INCOMPARÁVEL NANO. 
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Solução Móvel de Raios X Digital 




