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DESCRITIVO X70 

 
Aparelho de raios x construído em estrutura de aço tubular, e que possui 

movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Com pintura em tinta pó (epóxy) de 
alta resistência que permite correta e constante assepsia, sem alteração de suas 
propriedades. Giro livre 360° na articulação vertical e no sentido horizontal do cabeçote, 
evitando assim a possibilidade de rompimento de chicotes elétricos.  

Cabeçote com capacidade de 70 Kvp e 8 mA, que integra todos os recursos para 
proporcionar qualidade e segurança. Com tubo de Raios X, de alta qualidade, que 
permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É 
revestido internamente com chumbo e possui câmara de expansão e bobinas de alta 
tensão revestida com resina epoxy isolante, para aumento da vida útil do aparelho. 
Cabeçote fechado a vácuo com ampola imersa em óleo com tratamento especial para 
elevação do coeficiente dielétrico.  

Com localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para 
limitação dos Raios X.  

Com comando disparador com timer eletrônico digital microprocessado. Com 
tempo de disparo que varia de 0,32 a 3,20 segundos com visualização milesimal no 
display, possibilidade de seleção de tipo de película, tipo de paciente adulto ou criança, 
técnicas radiográficas e controle remoto equipado com cabo espiralado extensível a até 5 
metros e sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios X. Possibilidade de 
visualização da intensidade da rede elétrica. Com compensação da variação da rede 
elétrica através do tempo do disparo e proteção de sub e sobre tensão, além de proteção 
de pausa entre disparos. Compatível com sensores para radiografia digital (tempo 
milesimal).  

No modelo de coluna com móvel, base construída em aço co pintura em tinta pó 
(epoxy) e com dois rodízios com trava e dois sem trava.  

Com laudo radiométrico individualmente aprovado de Certificado de conformidade, 
Radiação de Fuga e Certificado de Blindagem gratuito, conforme determinação da 
ANVISA..  
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