
Luminos Fusion

CAREPOSITION1 A região de interesse é posicionada de 
acordo com a última imagem adquirida = redução de 
dose
CAREPROFILE 1  As lâminas do colimador são 
posicionadas de acordo com a orientação da última 
imagem adquirida.
CAREVISION  Fluoroscopia digital pulsada com 
frequência de pulsos selecionáveis de: 30, 15, 10, 7.5 e 3 
p/s

Especificações técnicas

Registrado na Anvisa sob o número: 10345162011 ²

²As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

Diferenciais

• Potência do gerador: 65 kW/ 80 kW 1

• Corrente máxima: 800 / 1000 mA 1

• Pontos focais: 0.6/1.0

• Capacidade de armazenamento do ânodo: 783 kHU

• Velocidade do ânodo: de 9.000 a 10.800 rpm

• Detector digital: 43 x 43 cm, CsI e a-Si

CAREMAX 1 Medição e monitoramento DAP (Produto dose-área)
CAREFILTER - Filtros de cobre que retiram os componentes de baixa energia 
do espectro de raios X que não são necessários para criar a imagem. 

Para mais 
informações 
escaneie o QRCode

1 Opcional

DDO1 (Digital Density Optimization) 

Inclinação de +90 °/-17 °

Capacidade da mesa: até 
200 kg

Altura: 89 cm 

Deslocamento 
longitudinal: +/- 80 cm

Técnica de tomografia linear (planigrafia)1

Soluções CARE

3 programas diferentes
• 40° em 2s
• 20° em 1.2s
• 8° em 0.4s

Altura ajustável da tomo de 10 mm a 
250 mm

• Só são ativos com o toque da mão 
humana

• Prevenção de movimentos 
involuntários do sistema

Smart Touch

O sistema 2 em 1 que se adapta às suas 
necessidades e ao seu orçamento

Os prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo se beneficiam 
da Luminos Fusion. Com as suas capacidades 2 em 1, esta máquina de 
fluoroscopia resolve o desafio de satisfazer as suas necessidades 
dentro do seu orçamento, tanto em radiografia como em fluoroscopia. 

Harmonização de imagens de alto contraste, 
melhorando o contraste sem perda de 
detalhes em áreas muito claras ou escuras

Mais informações visíveis em toda a imagem

• Detector plano MAX de 43 cm x 43 
cm para excelente cobertura dos 
pacientes 

• Qualidade de imagem MAX -
imagens sem distorção em 
radiografia e fluoroscopia

• 116% mais cobertura de pacientes 
que um intensificador de imagem de 
33 cm

Detector MAX 43x43

1 Opcional



Luminos dRF Max

Sistema totalmente digital para fluoroscopia e 
radiografia

• CAREPOSITION1 A região de interesse é posicionada de acordo com a 
última imagem adquirida = redução de dose

• CAREPROFILE1     As lâminas do colimador são posicionadas de acordo com 
a orientação da última imagem adquirida

• CAREVISION Fluoroscopia digital pulsada com frequência de pulsos 
selecionáveis de: 30, 15, 10, 7.5 e 3 p/s

• CAREMAX1  Medição e monitoramento DAP (Produto dose-área)
• CAREFILTER- Filtros de cobre que retiram os componentes de baixa energia 

do espectro de raios X que não são necessários para criar a imagem. 

Especificações técnicas

Registrado na Anvisa sob o número: 10345162069 ²

²As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

Luminos dRF Max é um sistema de dupla utilização que 
oferece tanto a fluoroscopia como a radiografia digital. 
Abrange todos os exames fluoroscópicos gerais, e é 
também projetado para realizar exames radiográficos 
sobre a mesa.

Opcionais

• Potência do gerador: 65 kW/ 80 kW 1

• Corrente máxima: 800 / 1000 mA 1

• Pontos focais: 0.6/1.0

• Capacidade de armazenamento do ânodo: 820 kHU

• Capacidade de armazenamento do tubo: 2.530 kHU

• Velocidade do ânodo: de 9.000 a 10.800 rpm

• Detector 43x43 cm integrado

Para mais 
informações 
escaneie o QRCode

1 Opcional

Smart Ortho1

SmartOrtho é uma técnica de inclinação 
automatizada para aquisição de imagens de perna 
e coluna completa.
Até 4 imagens simples podem ser adquiridas para 
cobrir a área total selecionada. As imagens são 
automaticamente compostas em uma única 
imagem no sistema.

Inclinação de +90 °/-45 ° ou 
+90 °/-90 1 

Capacidade da mesa: até 
300 kg

Variação de altura: de 48 
cm até 98 cm 

Deslocamento 
longitudinal: +/- 80 cm

Detector MAX wi-D e MAX Mini1

Soluções CARE

Detectores wireless e móveis, material de 
cintilador de CsI, silício amorfo (a-Si). 

MAX mini: 24 x 30 cm

MAX wi-D: 35 x 43 cm

Tamanho do pixel:148 µm 
Profundidade de aquisição: 16 bit 

Tubo de teto Ysio Max1

Bucky mural de altura ajustável com bandeja 
inclinável para detector plano MAX wi-D em 
aquisições digitais.
Com IONTOMAT (câmara de três campos). O 
ajuste vertical de altura e inclinação do 
detector é possível de ambos os lados.

Bucky Mural1

Suspensão do teto totalmente sincronizada com 
MAXalign e visor touchscreen MAXtouch

1 Opcional

Softwares:
Angiografia por subtração digital1

Tomografia linear1


