
Visualize sua mamogra�a 
em qualquer lugar

HEALTHCARE



centralizado da Konica Minolta. Visualize imagens de qualquer modalidade e 
qualquer fabricante com o Exa™ Mammo*. O Exa é acessível de qualquer computador
habilitado para internet sem instalação de visualizador. O visualizador Zero Footprint
permite acesso diagnóstico a imagens em todos os lugares.** 

Renderização Server-Side = Abra Remotamente Qualquer
Estudo Instantaneamente. Até Tomossíntese 3D.

servidor está fazendo todo o trabalho ao invés de cada estação de
trabalho individual.

Os dados DICOM não precisam ser transmitidos para cada estação
de trabalho porque tudo é feito no servidor.

todos os antecedentes relevantes. Não há necessidade de uma
pré-busca e isso resulta em um acesso rápido, independentemente
da conexão com a internet. 

Visualizador Intuitivo Zero Footprint

Os equipamentos podem imediatamente receber todos
os dados relevantes desejado pelo médico, ao invés de
realizar uma pré-busca de todos os dados e diminuir a
velocidade de conexão. A Renderização Server-Side
habilita velocidade do sistema independentemente dos
tamanhos de arquivos maiores de novas modalidades
de aquisição.

A Renderização Server-Side também ajuda a reduzir a
necessidade de estações de trabalho caras, porque o
servidor está assumindo a carga de trabalho da
renderização da imagem. Isso faz com que a
implantação de estações de leitura seja otimizada.



O Visualizador Zero Footprint (ZFP) do Exa oferece conjuntos de
ferramentas de diagnóstico completo e capacidades de visualização
de qualquer computador*.  O ZFP permite visualização imediata em
qualquer computador sem necessidade de downloads ou instalações

apropriados pode se tornar uma estação de trabalho e diagnóstico
Exa. Atualizações de softwares agora estão imp  ementadas em
todos os usuários instantaneamente através do servidor centralizado. 

O módulo de laudos integrado suporta ditado/transcrição, ou
reconhecimento de voz. Os laudos são totalmente personalizáveis
por paciente e radiologista para gerar informações essenciais
automaticamente, assim economizando tempo e proporcionando
melhor atendimento ao paciente. 

Os médicos requisitantes não precisam se preocupar com a compatibilidade da estação de trabalho. O Exa trabalha em qualquer computador ou
sistema operacional existente. É também acessível de qualquer tablet ou aparelho celular. Cirurgiões de mama e outros médicos na cadeia de
atendimento ao cliente também podem acessar as imagens facilmente. 

O Visualizador Zero Footprint do Exa faz integração com sistemas de
rastreamento de terceiros mais fácil do que nunca. Um sistema online faz um
emparelhamento perfeito com todos os rastreamentos principais, CAD, ou
software identi�cador de densidade existente no mercado.

Administrar a produtividade de um estabelecimento é fundamental
para manter um serviço bem-sucedido. 

dando acesso ao gerenciamento ao vivo do desempenho do
estabelecimento. Acompanhe informações de geração de receita

HEALTHCARE

Planejador Online Prático

A plataforma Exa da Konica Minolta oferece uma experiência de
usuário verdadeiramente integrada. Já que o prontuário do

mudança é feita para um paciente ou registro de exame, a

conjunto de dados.

O Exa suporta totalmente os conjuntos de imagens de
tomossíntese sem precisar armazenar. Tire o máximo proveito
dos seus dados de imagens utilizando o formato de arquivo de
tomossíntese. Além disso, o Exa suporta Fusão PET/CT e
Filtragem SUV de estudos.

Gerador de Fluxo de Trabalho

tais como volume diário de exames, atividade do médico
requisitante, desempenho e outros dados estatísticos
garantindo o máximo retorno sobre os investimentos onerosos
do consultório.

•  Espessamento por tomogra�a, automático ou manual
•  Alternar para a vista prévia
•  Alternância instantânea para Vista-C 
•  Alternância instantânea para Vista-2D
•  Sincronização de ampliação
•  Recuperação e cronograma automáticos do estudo anterior
•  Visualização simultânea do monitor em escala de cinza e colorido
•  Alertas visuais de estudos incompletos
•  Zoom do quadrante
•  Indicador CAD
•  Gerenciamento de exibição baseado no usuário 
   (protocolos suspensos)
•  Protocolos de comparação US/MR 

Características de Visualização Especí�cas para Mamogra�a

Suporte de Imagem de Tomossíntese

Banco de Dados Integrado Único

Relatório para Fluxo de Trabalho Personalizado

Rastreamento e Integração

Médico Requisitante

Laudos

Visualizador Zero Footprint



Rua Star, 420 • Jardim Canadá 
Nova Lima/MG • CEP 34007-666
Tel.: (31) 3117-4400
konicaminolta.com/medicalusa

Rev 00. 18042018

•
•  Ditado de relatório integrado/reconhecimento de voz opcional

•  Qualquer modalidade de visualização

•
•  DICOM, HL7, CAD, densidade complacente

•  Acesso ao tablet/iPad para visualização móvel

•  Portal do médico requisitante

•  Serviços de integração 

•  Recuperação de backup/armazenamento externo

•

Exa é uma marca comercial da Konica Minolta Healthcare Américas, Inc.
© 2016 Konica Minolta Healthcare Américas, Inc.

*Imagens de mamogra�a só devem ser visualizadas com um monitor aprovado pela ANVISA para visualizar imagens de mamogra�a.
**Requer 5MP

Características e Benefícios

Interface da Exa-Mammo com PACS atual

Outras Modalidades

Servidor
PACS/VNA

Qualquer estação de
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DBT
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