
 

KONICA MINOLTA 

REGIUS SIGMA II – DIGITALIZADOR VETERINÁRIO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

- Resolução 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral 

- Cassetes compatíveis: 14x17” (35x43 cm), 14x14” (35x35 cm), 11x14” (28x35 cm), 10x12” 

(24x30 cm), 8x10” (18x24 cm) e 15x30 cm 

- Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) 

- Capacidade de processamento de até 60 placas/hora no tamanho 14x17” (35x43 cm) 

 

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 500 GB - memória de 8 GB 

- Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens 

- Monitor de 19 polegadas 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 mídias externas (CD, DVD, USB) 

- Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo 

- 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 

CR Regius Sigma II 

ANVISA 80101380012 

Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. 

Procedência Japão 

- Capacidade de processamento de 25 placas/hora 14x17” (35x43 cm) 

- Capacidade de processamento de 45 placas/hora 14x17” (35x43 cm) 

- Capacidade de processamento de 60 placas/hora 14x17” (35x43 cm) 

1 Console de operação ImagePilot (CPU, mouse e teclado)  

1 Aplicação veterinária 

1 Monitor de 19 polegadas  

1 DICOM Storage 

X Cassetes e plates 14x17” (35x43 cm) para radiologia geral 

X Cassetes e plates 14x14” (35x35 cm) para radiologia geral 

X Cassetes e plates 10x12” (24x30 cm) para radiologia geral 

X Cassetes e plates 8x10” (18x24 cm) para radiologia geral 

ITENS ADICIONAIS 

QTD DESCRIÇÃO 

X max 6 
Licenças de visualização simultânea com possibilidade de disponibilizar as imagens 

para até 19 estações de visualização 

1 Licença de Stitching para software ImagePilot 

1 Cassette holder para stitching 

1 Kit para instalação em unidade móvel 

1 Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (1 kVA) 

 


