
 

KONICA MINOLTA 

AERO DR IP PORTÁTIL – SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PORTÁTIL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si) 

- Modelo: AeroDR IP 

- Conexão com o equipamento: AeroSync 

- Área útil: 14x17” (35x43 cm) 

- Detector wireless com cintilador de Iodeto de Césio (Csl) 

- Matriz ativa: 1994 x 2430 pixels (4,8 milhões de pixels) 

- Tamanho do pixel: 175 µm 

- Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza) 

- Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos 

- Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos 

- Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kg e 150kg sobre 

uma área de 40 mm 

- Capacitor de íons de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 8,2 horas de 

exames ou 300 imagens 

- Tempo de recarga: 30 minutos 

- Peso do detector: 2,6 kg com capacitor 

 

Console de Operação ImagePilot 

 

Plataforma completamente integrada que combina o 

registro do animal (com informações de nome, dono, raça 

e espécie), a aquisição digital de imagens, o fluxo de 

trabalho simplificado e possibilidade de distribuição das imagens, tudo em um único sistema. O 

software ImagePilot possui uma função chamada AutoPilot, que permite a aquisição com 

processamento automático da imagem sem necessidade de especificar o tipo de exame que 

será realizado e corrige erros de técnica eliminando a necessidade de repetições. 

 

- Processador core i3 - HD de 120 GB SSD - memória de 8 GB 

- Capacidade de armazenamento de no mínimo 2.000 imagens 

- Monitor de 12,5” colorido touchscreen 



 

- Matriz da imagem de 1366 x 768 pixels 

- Conectividade DICOM 3.0 

- DICOM Print 

- DICOM MWM para conexão RIS e HIS 

- Drive CD/DVD para gravação de mídia externa 

- Conversão da imagem para formato JPEG 

- Backup e restauração de imagens em mídia externa USB 

- Processamento manual ou automático das imagens 

- Eliminação das linhas de grade 

- Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres 

- Medidas de distância e ângulo 

- Magnificação (zoom) da imagem 

- Visualização em tela cheia 

- Rotação, movimentação e inversão da imagem 

- Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho 

- Escurecimento automático da imagem (máscara) 

- Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário 

- Impressão de até 25 imagens por película 

- Acesso ao sistema através de login e senha 

 

CONFIGURAÇÃO GERAL 

 

QTD DESCRIÇÃO 

1 

Sistema de Digitalização Portátil AeroDR 

ANVISA 80101380015 

Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. 

Procedência Japão 

1 Painel AeroDR IP 14x17” com conexão AeroSync 

1 Battery Charger 2 

1 Access point Silex 

1 Mini Switch de rede 

1 Notebook CF-C2 com software ImagePilot 

1 Aplicação veterinária 

1 DICOM Storage 

 


