
Tomossíntese de 50º 1

• Em comparação com os 
sistemas de ângulo estreito, 
a resolução de 
profundidade com a 
Tomossíntese de 50° da 
Siemens Healthineers é até 
3.5 vezes maior3

• A alta resolução de 
profundidade é 
fundamental para a 
separação de tecidos, 
permitindo que você veja 
mais e detecte mais

Biópsia estereotáxica1

• Mesa de biópsia leve com < 5kg
• Montagem rápida 
• Não há necessidade de remover a tampa do 

detector
• Procedimentos de exame automatizados e 

integrados

Especificações técnicas

Registrado na Anvisa sob número: 10345162027²

²As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

Tecnologia PRIME

• Tecnologia do detector: Selênio Amorfo (aSe)

• Tamanho do detector: 24 cm x 30 cm

• Material do Ânodo: Molibdênio (Mo) /Tungstênio (W).

• Filtros: Molibdênio e Ródio

• Faixa de rotação: +180° à -180°, motorizada, rotação isocêntrica com 
ângulos de rotação pré-selecionáveis

• Faixa de rotação no modo tomossíntese1: -25° à +25° com 25 projeções

One-click-to-positioning

One-click-to-image

Passe facilmente para a 
próxima posição de exame 
predefinida no sistema com 
o botão Single-Touch

Para mais 
informações 
escaneie o QRCode

• Insight 2D e 3D – Imagens sintetizadas: 
Leitura mais rápida dos volumes de 
tomossíntese com a primeira visualização 
sintética tanto em 2D como em 3D

• Opview: diferentes ajustes de imagem para 
conforto visual

• Moodlight1: painel de luz integrada para 
atmosfera relaxante

• Opcomp: sistema de compressão inteligente

• Opdose: dose certa de radiação para cada 
paciente

Aquisição 2D sem grade e reconstrução 
progressiva

• A não utilização da grade permite 
uma redução significativa na dose

• Combinado com OpDose® e algoritmo 
AEC adaptável minimiza a exposição 
individualmente

• O primeiro algoritmo de software do 
mundo para eliminar a radiação 
dispersa em mamografia

E mais..

Apenas um clique para selecionar o 
paciente na Worklist

Sem cliques no meio: o sistema fica 
automaticamente pronto para a 

próxima visualização de projeção 
predefinida

Referência em mamografia de baixa dose

Mammomat Inspiration

Milhares de mulheres saudáveis em todo o mundo realizam exames de mamografia, portanto, é 
extremamente importante que o equipamento emita uma baixa dose de radiação. Ao mesmo 
tempo, a alta qualidade das imagens é a chave para a detecção dos menores detalhes. O 
Mammomat Inspiration com Tecnologia PRIME resulta em uma dose 30% inferior sem 
comprometer a qualidade da imagem

1Opcional

1Opcional

3Maldera et al. (2016): Digital breast tomosynthesis: Dose and image quality assessment. 
Physica Medica, pp. 1-12.


