
Mamógrafo Digital Navigator PlatinumMamógrafo Digital Navigator Platinum 2MED MAMONPLAT2MED MAMONPLAT

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Equipamento de mamografia digital;Equipamento de mamografia digital;
Digitaliza e processa imagens, as quais podem ser observadas e arquivadas num computador;Digitaliza e processa imagens, as quais podem ser observadas e arquivadas num computador;
Equipamento intuitivo, confortável, seguro, adequeado às exigências da mamografia, com designEquipamento intuitivo, confortável, seguro, adequeado às exigências da mamografia, com design
moderno; moderno; 
Radiação de baixa frequência;Radiação de baixa frequência;
Concebe imagens de grande qualidade e oferece um ambiente confortável e seguro tanto para oConcebe imagens de grande qualidade e oferece um ambiente confortável e seguro tanto para o
utilizador bem como para o paciente;utilizador bem como para o paciente;
Equipamento constituído pelos melhores componentes e materiais:Equipamento constituído pelos melhores componentes e materiais:
Molibdénio, Chumbo;Molibdénio, Chumbo;
Tubo de grande qualidade, duplo foco;Tubo de grande qualidade, duplo foco;
Foco 650mm;Foco 650mm;
Modo de exposição manual ou automático;Modo de exposição manual ou automático;
Controlo de exposição automático, ajusta de forma automática os parâmetros da exposição de imagem,Controlo de exposição automático, ajusta de forma automática os parâmetros da exposição de imagem,
de acordo com a densidade do tecido mamário, minimizando o nível de radiação;de acordo com a densidade do tecido mamário, minimizando o nível de radiação;
Ajuste de focagem automático.Ajuste de focagem automático.
Rotação automática do braço em forma de "C" à volta do centro da mama, capta imagens em diversosRotação automática do braço em forma de "C" à volta do centro da mama, capta imagens em diversos
ângulos sem necessidade do paciente se mover;ângulos sem necessidade do paciente se mover;
Tecnologia de compressão flexível da mama (aperta a mama em segurança e de forma confortável);Tecnologia de compressão flexível da mama (aperta a mama em segurança e de forma confortável);
Parâmetro de emergência detecta se o paciente se encontra em segurança;Parâmetro de emergência detecta se o paciente se encontra em segurança;
Chapa de forma arredondada de compressão da mama, design confortável para minimizar o desconfortoChapa de forma arredondada de compressão da mama, design confortável para minimizar o desconforto
do paciente (função de libertação automática);do paciente (função de libertação automática);

   Acail Angola   Acail Angola
   Polo Industrial de Viana   Polo Industrial de Viana
   EN Luanda - Catete Km 23   EN Luanda - Catete Km 23
   ANGOLA   ANGOLA

922 327 152    922 327 152    
acailangola@gmail.com   acailangola@gmail.com   

www.acailangola.com   www.acailangola.com   



Painel de controlo remoto, movimentos totalmente controlados electronicamente; Painel de controlo remoto, movimentos totalmente controlados electronicamente; 
Ocupação de pouco espaço, 67 cm de largura, 90 cm de profundidade;Ocupação de pouco espaço, 67 cm de largura, 90 cm de profundidade;
Colunas telescópicas, compactas, faz com que o equipamento possa ser encolhido até aos 110cm, pesoColunas telescópicas, compactas, faz com que o equipamento possa ser encolhido até aos 110cm, peso
inferior a 200kg.inferior a 200kg.
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