
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Gerador de 
Alta Tensão

Colimador 
Luminoso

• Colimador manual;
• Temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático;
• Luz de LEd.

Opcionais
• Filtro de alumínio;
• dosímetro;
• Coluna portátil;
• Maleta para transporte.

CARACTERÍSTICAS

Tubo De 
Raios-X

Tubo de raios-x Toshiba de alta performance.

0.5mm - 1.8mm 0.6mm - 2.8mm

4kW 8kW

40 a 125kVp em passos de 1kVp  
5 a 100mA em 14 passos

0,1 - 250mAs em 34 passos
300kHz

0,001 – 10 segundos

110 ou 220VAC, 50/60 Hz 220 VAC, 50/60 Hz

4kW 8kW
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A série MASCOTE funciona com uma fonte de alimentação monofásica e oferece todas as vanta-
gens da onda de potencial constante, incluindo doses mais reduzidas para o paciente e menores 
tempos de exposição, bem como uma maior precisão e consistência. 

Os equipamentos são controlados por microprocessadores, o que permite uma maior consistência 
de exposição, maior eficácia de operacionalidade, aumentando ainda o tempo de vida útil do tubo. 
O sofisticado nível do sistema de auto diagnóstico aumenta consideravelmente sua operacionali-
dade e diminui os tempos de inatividade do aparelho.

O sistema portátil CAPO, combina a potência de um equipamento de raios-x com a 
flexibilidade de poder realizar exames em situações externas ao ambiente clínico.
Ideal para atendimento home care, CAPO possui duas versões 4kW ou 8kW.
Opcionalmente, pode ser adicionado ao sistema um suporte, que junto com a ma-
leta de transporte aumenta a comodidade do operador na hora do transporte.

Em versão digital o MASCOTE DYNAMIC DT, incorpora um detector digital Toshiba, 
com opção WiFi ou com cabo e novo software dROC.
Com peso reduzido, alta potência e excelente qualidade de imagem fazem com que 
este equipamento de raios-x seja mais que um sistema portátil.
O sistema dR, permite otimizar o fluxo de trabalho em até 60% frente aos processos 
de revelação convencionais ou CR, uma vez que a imagem é obtida em até 5 segundos. 

Mesa de Comando

• Comando touch screen para versão DYNAMIC;

• Indicadores e seletores de mA, kVp, mAs, tempo e 
ponto focal;

• Programador Anatômico - APR com mais de 250 
técnicas editáveis.

Software Aquisição DROC

• Mesa de comando disponível para as séries de 
geradores com DR (Radiografia Digital);

• Todos os controles radiográficos estão situados 
no software de aquisição DROC;

• Programador Anatômico - APR com mais de 
530 técnicas editáveis.

Detectores digitais Toshiba em 
2 versões: Portátil com cabo e  

Portátil Wi-Fi.

• distância entre pixel a  partir de 140 µm;

• Tamanho a partir de 35x43cm.

MASCOTE DYNAMIC COM APR, é um sistema totalmente integrado, com moderna 
tecnologia dos geradores de alta frequência, com excelente flexibilidade para uso 
em qualquer área clínica, urgências, pediatria, assim como uso externo em unida-
des móveis de atendimento.
Conta com a opção de comando touch screen com 256 técnicas pré-programa-
das de fábrica.

Em versão MILITAR, o modelo MASCOTE DYNAMIC DT, foi desenvolvido com es-
trutura em aço carbono para melhor absorção dos impactos em locais externos 
ao ambiente clínico convencional.
dotado de detector digital Toshiba, é possível armazenar aproximadamente 
10.000 radiografias, possibilitando sua futura visualização. 
O software de aquisição dROC, dispõe de mais de 530 técnicas já pré-programa-
das de fábrica, auxiliando o operador no momento do posicionamento do paciente 
e seleção de técnicas de acordo com o porte e região anatômica selecionada.


