
Biópsia estereotáxica2

Moodlight2

Painel de luz integrada para 
atmosfera relaxante com uma 

ampla seleção de cores

One-click-to-image

One-click-to-positioning

Especificações técnicas

Registrado na Anvisa sob número: 103451619771

1As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

Diferenciais

Detector robusto de tecnologia CsI

• Detector grande: 23,2 x 29,7 cm
• Tamanho de pixel 83 μm
• Faixa de temperatura de 

armazenamento: -20° a +70°C
• Faixa de umidade: 10% a 90% sem 

condensação

Para mais 
informações 
escaneie o QRCode

Sistema de mamografia com alta tecnologia para 
triagem e diagnósticos diários

Mammomat Fusion

O Mammomat Fusion é um sistema de mamografia com tecnologia de ponta 
criado para melhorar a triagem e diagnósticos diários. O refinado e 
automatizado fluxo de trabalho realiza tarefas complexas com um simples 
clique de botão. 

• Potência do gerador: 5 kW

• Tecnologia do detector: Silício Amorfo (aSi)

• Tamanho do detector: 24 cm x 30 cm

• Material do Ânodo: Tungstênio (W).

• Filtro: Ródio

• Faixa de rotação: +180° à -180°, motorizada, rotação isocêntrica

com ângulos de rotação pré-selecionáveis

• Opview: diferentes ajustes de imagem para conforto visual

• Opcomp: sistema de compressão inteligente. Aplique 
apenas a compressão necessária a seus pacientes para 
obter os melhores resultados 

• Opdose: dose certa de radiação para cada paciente. 

• Mesa de biópsia leve com < 5kg
• Montagem rápida 
• Não há necessidade de 

remover a tampa do detector
• Procedimentos de exames 

automatizados e integrados
• Funções elaboradas, que 

economizam tempo e são 
fáceis de usar

Passe facilmente para a 
próxima posição de exame 

predefinida no sistema com o 
botão Single-Touch

• 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

E mais..

Leitor de código de barras2

Permite o rápido registro da paciente

2Opcional


