
Versão Brasil
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MAXIMIZANDO A PRODUTIVIDADE
DE UMA COMPLETA GAMA DE
APLICAÇÕES CLÍNICAS

• Redução do tempo de espera para o paciente

• Buffer de entrada/saída para melhor
produtividade

• Compatível com uma ampla gama de 
aplicações

• Três níveis de resolução de imagens
(pixel pitch [µm] : 50 - 100 - 150)

O CR 85-X, um digitalizador multi-cassete, possui 
um buffer automático diferenciado que elimina o 
tempo de espera e melhora a produtividade.

É indicado para uso em múltiplas aplicações com 
a vantagem de utilizar até três modos diferentes 
de resolução

Máxima produtividade

O buffer de cassete reduz o tempo de espera e permite 
um fluxo de trabalho contínuo dentro do departamento. 
Sem a necessidade de apertar botões, o cassete é 
processado automaticamente, o que faz do CR 85-X 
um sistema de alta produtividade e facilidade de uso, 
permitindo o processamento de até 115 plates por hora, 
dependendo do tamanho e da aplicação. O uso do CR 
85-X como digitalizador central no departamento de 
radiologia permite dar suporte a várias salas de exame 
ao mesmo tempo.

Sem demora

O CR-85-X não requer interações manuais; basta que o 
usuário deposite os cassetes no buffer de entrada (até 
10 cassetes). O digitalizador automaticamente acessa os 
cassetes no buffer de entrada e lê os dados demográficos 
na memória do cassete. Na seqüência, ele escaneia o 
plate, digitaliza a imagem e deposita o cassete no buffer 
de saída para novos exames.

CR 85-X
Digitalizador
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Dados completos
 
O CR 85 lê plates a uma resolução padrão de 6 píxels por 
mm. A capacidade de leitura de plates em alta resolução 
de 10 píxels está disponível para qualquer tamanho. A 
resolução de 20 píxels/mm está disponível para plates 
e cassetes de mamografia e de extremidades de 18 x 24 
e 24 x 30 cm.

Estação de CR integrada permite identificação sem 
demora e otimização do fluxo de trabalho

Ampla gama de aplicações

Com o uso de plates e cassetes especiais, o CR 85-X 
pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, tais 
como:

• Radiografia geral
• Ortopedia – Extremidades
• Odontologia
• Pediatria
• Mamografia

Formato compacto e acessibilidade total

O CR 85-X ocupa pouquíssimo espaço e, além disso, 
permite que vários usuários tenham ao mesmo tempo 
acesso irrestrito tanto ao buffer de entrada como ao de 
saída, o que resulta num fluxo eficiente de operações. 
Isso faz do CR 85-X a mais avançada solução para 
ambientes de radiologia centralizados.

Seu desenho modular e ergonômico inclui:
• Funções de identificação de cassetes
• Espaço para:
 

Uma transição econômica para o sistema digital

O CR 85-X é compatível com todos os sistemas de 
raio-x existentes, o que permite que os departamentos 
de radiologia migrem para o sistema digital sem 
necessidade de realizar grandes investimentos nem 
adaptar seus fluxos de trabalho.
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- uma estação de trabalho para manuseio, 
processamento e envio de imagens
- um monitor, switches de rede e um no-break
- armazenamento de cassetes 

Estação de CR universal (CRUS)

Como opção, pode ser usada 
uma estação de CR totalmente 
integrada. Essa estação é 
apropriada para todos os 
ambientes de radiologia:

• Radiologia descentralizada 
(cirurgia, unidade de tratamento 
intensivo, pronto-socorro, etc.
• Radiologia individual
• Soluções de CR em salas de 
radiologia.
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Tamanhos de Cassetes: CR 85-X

Tamanhos de Cassete Resolução Espacial Tamanho da Matriz de Pixels

Resolução Padrão

35 x 43 cm (14 x 17 pol.)

35 x 35 cm (14 x 14 pol.)

6 píxels / mm

6 píxels / mm

2320 x 2826

2320 x 2320

Alta resolução

35 x 43 cm (14 x 17 pol.)

35 x 35 cm (14 x 14 pol.)

35 x 43 cm

(colimação automática para 21 x 

43 cm)

24 x 30 cm

18 x 24 cm

15 x 30 cm

8 x 10 pol.

10 x 12 pol.

10 píxels / mm (opção)

10 píxels / mm (opção)

10 píxels / mm

10 píxels / mm

10 píxels / mm

10 píxels / mm

10 píxels / mm

10 píxels / mm

3480 x 4240

3480 x 3480

2020 x 4240

2320 x 2920

1720 x 2320

1420 x 2920

1950 x 2460

2460 x 2970

Mamografia e extremidades

24 x 30 cm

18 x 24 cm

20 píxels / mm

20 píxels / mm

4760 x 5840

3560 x 4640

Segurança

Região Norma Raio-X Laser

Europa EN 60601-1: 1990 + 
A1: 1993 + A2: 1995
EN 60601-1-2: 2001

Norma: 1987 EN 60825 - 1:2001

EUA UL 2601
21CFR part 820: good
manufacturing practice for
medical devices

DHHS/FDA 21 CFR
part 1002, subchapter B

DHHS/FDA 21
CFR parts 1040, 10
and 1040, 11

Canadá CSA22.2 No.601.1 No.601.1.2
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Agfa e o losango da Agfa são marcas registradas da Agfa-Gevaert N.V. Bélgica e suas filais. Todas as demais marcas 
comerciais pertencem a seus respectivos proprietários e são utilizadas neste texto somente  para fins editoriais, sem 
intenção de infringir seus direitos.

Os dados desta publicação foram usados somente para fins de ilustração e não necessariamente representam padrões 
ou especificações que devam ser cumpridas pela Agfa. Todas as informações contidas neste documento têm fim 
exclusivamente informativo, sendo que as características dos produtos nele descritos podem ser modificadas a qualquer 
momento sem aviso prévio.

Pode ser que nem todos os produtos mencionados estejam disponíveis em sua região. Por favor, dirija-se a um 
representante  local de vendas para obter mais informações sobre sua disponibildade.

A Agfa empenhou-se de todas as maneiras possíveis para garantir a exatidão das informações contidas neste documento, 
mas não pode ser responsabilizada por eventuais erros tipográficos.

A Agfa-Gevaert N.V. recebeu a certificação ISO 9001 da instituição Lloyd’s Register Quality Assurance. A divisão 
Healthcare recebeu a certificação ISO 1�485 por seu trabalho de desenho, desenvolvimento e produção de soluções de 

geração de imagens e sistemas de comunicação para aplicações da área médica.

Copyright 2006 Agfa-Gevaert N.V.

Todos os direitos reservados

Impresso na Bélgica

Publicado por Agfa-Gevaert N.V.

B-2640 Mortsel – Bélgica
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Geral

Capacidade e desempenho do buffer do cassete
• 10 cassetes de tamanhos diferente , tanto no buffer 
de entrada como no de saída

• Processamento: até 115 plates/h (dependendo do 
tamanho e da aplicação)

Monitor de LCD
• Status da máquina e mensagens de erro

Resolução da escala de cinzas
• Aquisição de dados: 12 bits /píxel
• Saída para o processador: 12 bits/píxel

Dimensões e peso
• L x A x P: 84 x 142 x 115 cm (33 x 56 x 45 pol.)
• Na base: 84 cm (33 pol.)
• No buffer: 142 cm (56 pol.)
• Peso: aprox. 397 kg (875.2 libras)

Alimentação
50/60 Hz monofase
240V +10%, fus. máx. 16A
230V ± 10% fus. máx. 16A
208V ± 10% fus. máx. 15A
200V ± 10% fus. máx. 15A

Condições ambientais
• Temperatura: 15 – 30 °C (59-86 °F)
• Umidade: 15-80% UR
• Campos magnéticos: máx. 12.60 μT
• Taxa de variação de temperatura: 0.5 °C/minuto

Impacto ambiental
• Nível de ruído: máx. 65 dB (A)
• Dissipação de calor: em standby 350 W, Máx. 2000 W

Segurança

Aprovações
• TüV, UL, cUL, CE

Dados para transporte
• Temperatura: -25 a +55 °C (-4 a 131 °F)
-25 °C por no máx. 72 horas, +55 °C por no máx. 96 
horas

• Umidade: 5 – 95% UR

Especificações Técnicas


