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O mundo da ressonância magnética 
muda constantemente.
As expectativas dos pacientes submetidos a exames de ressonância magnética mudaram nos últimos 
anos e os pacientes passaram a exigir mais conforto e mais qualidade no exame. 
O aumento da abertura do magneto é um bom primeiro passo - mas é só começo. 

O sistema certo deve superar as limitações tradicionais da ressonância magnética de magneto com 
grande abertura, oferecendo tanto imagens de excelente qualidade quanto uma experiência agradável 
para o paciente. Os pacientes devem se sentir mais confortáveis durante o exame e os médicos mais 
confiantes para fazer um diagnóstico definitivo. Ao mesmo tempo, as instituições devem esperar que 
seu sistema de ressonância magnética ajude a obter retorno financeiro sólido, manter um alto padrão 
de qualidade de segurança para o paciente e melhorar a qualidade do atendimento.

Hoje, a maneira certa de conseguir tudo isso existe.
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O Optima* MR450w é o sistema ressonância 
magnética de magneto com grande 
abertura construído da maneira certa. 
Graças às tecnologias de ponta, aperfeiçoamos os recursos da ressonância magnética de magneto com grande 
abertura oferecendo qualidade de imagem contínua e alta produtividade — tudo isso com um campo de visão 
de 50 cm.

Mas o sistema oferece muito mais do que o magneto com grande abertura. Construído com base em uma 
plataforma de ressonância magnética com projeto totalmente reformulado, o Optima MR450w oferece um 
grande número de novas funções, tornando o equipamento robusto para instituições de todos os tamanhos e 
especialidades,

O sistema também é extremamente acessível. O seu custo e os seus recursos tornam o equipamento ideal para 
os clientes de primeira viagem que podem utilizar o sistema como único equipamento de RM e também para 
usuários de RM estabelecidos que procurem um sistema versátil e incansável. O campo de 1.5T é o mais bem 
conhecido e mais utilizado no mercado. E o diâmetro da abertura do magneto e o campo de visão tornam os 
exames de ressonância magnética acessíveis para um número maior de pacientes que precisam desses exames.

O Optima MR450w é o sistema de ressonância magnética certo por vários motivos:

Oferece os recursos 
certos

As funções avançadas fornecem 
aos médicos as ferramentas que 

eles necessitam para fazer 
diagnósticos definitivos — e que 

podem ajudar as instituições 
crescerem.

Oferece a 
experiência certa.

Recursos exclusivos e fáceis 
de usar ajudam a facilitar a 

vida tanto dos pacientes 
quanto dos técnicos.

Oferece o 
investimento certo.
Os administradores podem 

atingir novos níveis de 
produtividade com a realização 
de exames em uma população 
maior de pacientes e com um 
cronograma mais previsível.
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Os recursos certos — para 
diagnosticar e crescer.
O Optima MR450w oferece qualidade de imagem extraordinária para ajudar o seu 

diagnóstico. Para atender as expectativas de alta qualidade, os recursos avançados 

da nossa plataforma de ressonância magnética Discovery* foi utilizada no Optima 

MR450w, tornando o sistema versátil e potente.

Novo projeto de magneto
Um magneto longo de 145 cm totalmente 
novo foi projetado para garantir contraste 
uniforme do tecido em um espaço 
agradável para o paciente.

Gradientes eXtreme
Potentes gradientes de corpo inteiro 
oferecem amplitude de 34 mT/m e taxa 
de variação de 150 T/m/s em cada eixo, 
o que permite a realização de exames 
rápidos, precisos e altamente reprodutíveis.

Receptor digital OpTix RF
Um sistema exclusivo de RF óptica que 
aumenta a nitidez do sinal e maximiza 
sua intensidade para produzir imagens 
limpas e nítidas.

Bobinas de RF otimizadas para a 
estrutura anatômica
A bobina de alta densidade concentra 
seus elementos ao redor da região de 
interesse e proporciona maior cobertura 
na região em que for necessária, ofere-
cendo assim qualidade de imagem 
excelente em praticamente todos os 
procedimentos. 

Mesa Express de paciente
Exclusividade da GE, a mesa totalmente 
removível reduz o tempo entre os exames 
e ajuda a aumentar a produtividade.

de tecnologias avançadas...

Tecnologia de redução acústica 
Reduz o ruído acústico da aquisição 
praticamente sem comprometimento da 
qualidade da imagem.

Grande campo de visão
Como o campo de visão de 50 cm, é 
possível cobrir uma parte maior da 
anatomia com um número menor de 
aquisições.

Imagens inigualáveis da mama
Graças aos aplicativos como IDEAL* e 
VIBRANT-FLEX*, nenhuma solução 
comparável de RM consegue capturar 
tanto e tão bem.

Aquisição de imagens de toda a 
coluna em duas estações
Faça o exame de toda a coluna em uma 
fração do tempo - e com vários contrastes.

Avaliação holística do fígado
Um dos primeiros do mercado, o MR-
Touch abre novas possibilidades de 
atendimento por meio da identificação 
de variações na rigidez do tecido do 
fígado.

Tecnologia 3D Arterial spin 
labeling (3D ASL)
Produz imagens 3D do cérebro com 
cobertura total e alta RSR que são 
incríveis para avaliação problemas 
cerebrovasculares como AVCs.

…surgem recursos potentes.
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Aumente a oferta de exames para sua 
instituição crescer 
Juntamente com esses recursos, o magneto com maior abertura do 
sistema abre novas possibilidades para a obtenção do diagnóstico e 
para a realização do tratamento. 

A maior liberdade para o posicionamento do paciente e de acesso 
permite a realização de procedimentos intervencionistas. Esses 
procedimentos permitem que as instituições ofereçam novas maneiras 
de atender os pacientes, abrindo as possibilidades para o aumento 
do número de encaminhamentos de pacientes.

70cm
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A experiência certa para 
os pacientes
O Optima MR450w possui um magneto com abertura de 70 cm, 
oferecendo uma experiência mais agradável para os seus pacientes 
- especialmente indivíduos grandes, crianças e pessoas propensas 
à claustrofobia

E a experiência mais agradável para o paciente vai além do magneto 
- a nova geração de aplicativos clínicos reduz o tempo do exame 
e as características aperfeiçoadas de conforto proporcionam um 
exame mais arejado e mais silencioso.
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A imagem B, capturada com a 
mesma resolução e com o mesmo 
tempo de exame, foi obtida com o 
uso da função ART. A aquisição foi 
realizada com menos 10 dBA de 
ruído - praticamente sem com-
prometer a qualidade da imagem.

 Mesa Express de paciente
Transfira o paciente somente uma vez para aumentar 
a produtividade.

A mesa Express, que pode ser facilmente encaixada 
e removida por um único técnico, ajuda a melhorar 
o fluxo de trabalho e aumentar a eficiência reduzindo 
o tempo necessário entre a realização de exames. A 
mesa permite que os pacientes sejam posicionados 
com maior rapidez e precisão em comparação às 
mesas fixas e comporta até 226 kg (500 lbs).

Os pacientes podem ser preparados em privacidade 
e as transferências únicas de pacientes diretamente 
na mesa de RM promovem uma experiência mais 
cômoda para os pacientes. Em caso de emergência, 
em geral apenas um técnico poderá remover a mesa 
e transportar o paciente em segurança para fora da 
sala em menos de 30 segundos.

Além da produtividade, a mesa oferece outros 
recursos para o crescimento de sua instituição, 
como a possibilidade de realização de procedimentos 
de radiologia intervencionista e aquisição avançada 
de imagens da mama.

Uma obra de ART
A tecnologia de redução acústica proporciona um 
ambiente silencioso para o paciente

Uma boa experiência no exame de ressonância 
magnética vai além do tamanho da abertura do 
magneto e do posicionamento – os pacientes hoje 
também exigem um exame silencioso. A nova 
tecnologia de redução acústica (ART) oferece 
exatamente isso, redução do ruído acústico.

A função ART é um aplicativo muito útil para ser 
usado em exames cerebrais, da coluna e muscu-
loesqueléticos. E como a função ART reduz o ruído 
por meio da otimização do desempenho do gradi-
ente, praticamente não compromete a qualidade 
da imagem. 

Imagem BImagem A
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A experiência certa para 
os técnicos
Manter o cronograma oferece um benefício adicional – pode 
ajudar a aumentar a satisfação dos técnicos e a reter esses 
profissionais. A retenção de talentos por mais tempo pode 
ajudar os administradores a economizar com a manutenção 
da produtividade e em gastos com treinamento.
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 Painéis de controle que podem ser operados 
pelos dois lados do equipamento.

Controle o equipamento a partir de qualquer um dos 
lados da mesa do paciente e acesse facilmente deriva-
ções cardíacas ou periféricas e acessos IV. Os botões 
com luz de fundo indicam a etapa lógica seguinte no 
processo de realização do exame, simplificando a con-
figuração do exame do paciente.

 Posicionamento do paciente com o uso da  
   função IntelliTouch* 
   Inicie o exame com apenas duas etapas simples. 

Posicione seus pacientes em até 30 segundos e em 
apenas duas etapas simples. Juntamente com a mesa 
removível, o sistema de posicionamento do paciente 
IntelliTouch diminui o tempo de configuração na sala de 
exame em até 70% em comparação aos equipamentos 
com mesa fixa.

Para usar essa função, simplesmente pressione o botão 
IntelliTouch em qualquer um dos lados da mesa do 
paciente e, em seguida, pressione o botão Advance to 
Scan para iniciar o exame.

 Console do operador na sala
Configuração rápida do exame – na ponta de seus dedos.

Convenientemente instalado na parte da frente do magneto, 
o console colorido de alta resolução do Optima MR450w 
reúne as informações do paciente utilizadas na configuração 
e os controles utilizados pelo operador em um único local 
fácil de visualizar, independentemente do local da sala em 
que o operador estiver.

Visualize as informações do paciente, do sistema e do exame, 
controle e selecione parâmetros, mude as configurações do 
equipamento e inicie exames em tempo real direto na sala 
de exame. Salve as etapas da configuração e elimine a neces-
sidade de várias idas e vindas da sala de controle.

Se a função AutoStart* for selecionada no iROC*, o sistema 
iniciará o exame automaticamente quando a porta da sala 
de exame for fechada.
Opcional

Opcional
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O investimento certo — 
para administradores.
No cenário econômico atual, produtividade é uma das prioridades dos 
administradores de todo o mundo. O Optima MR450w permite que você 
acompanhe as expectativas crescentes referentes aos conforto, aos 
recursos e ao diagnóstico definitivo. Com um conjunto de aplicativos 
clínicos avançados — como IDEAL, LAVA-Flex*, VIBRANT-Flex, e Cube* — 
o exame poderá ser realizado em número maior de pacientes com um 
número menor de aquisições de imagens, ajudando assim a melhorar a 
eficiência da instituição e tornar o cronograma mais previsível.

Adquirir produtos da GE é um bom investimento de longo prazo. 
Com o programa Continuum da GE, podemos ajudar você a manter 
os recursos clínicos e a margem competitiva. E a nossa equipe de 
primeira classe de serviços manterá o tempo operacional de seu 
equipamento em nível elevado por muitos anos. 
 

 Apresentamos o MR-Touch
Elastografia por RM para avaliação holística não invasiva do 
fígado.

Os pacientes que sofrem de doenças hepáticas crônicas 
como fibrose e cirrose frequentemente precisam ser 
acompanhados por um gastroente-rologista. Esse 
acompanhamento pode incluir procedimentos invasivos 
que nem sempre oferecem um quadro completo do fígado.

O novo MR-Touch, desenvolvido pela GE juntamente com a 
Mayo Clinic, permite a realização de exames hepáticos com 
o uso de ondas acústicas que identificam variações no 
endurecimento do tecido. Essa técnica oferece uma 
elastografia, uma visualização total do fígado. A elastografia 
permite que os radiologistas e os gastroenterologistas 
monitorem um paciente com frequência e os ajudam a 
tomar decisões baseadas em informações sobre o tratamento. 
Além disso, abre uma nova possibilidade de oferecer um 
serviço inovador para os pacientes atuais já encaminhado 
e muito mais.

Opcional
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Serviços confiáveis 
prestados imediatamente
Manter o seu equipamento de ressonância magnética 
funcionando e em uso é fundamental para manter a 
produtividade da instituição. Para ajudar a reduzir 
falhas e interrupções no fluxo de pacientes, mantemos 
uma das maiores e mais experientes equipes de 
manutenção do mundo.

Além disso, os sistemas de ressonância magnética 
da GE são projetados com base em recursos existentes 
que permitem concentrar a atenção na previsão ao 
invés de na detecção, possibilitando assim a análise 
de um número maior do que nunca de dados para 
potencialmente eliminar as falhas antes que as 
mesmas ocorram.
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Coluna

IDEAL Somente águaIDEAL In-phase

T1 FLAIR

Galeria de imagens
As páginas a seguir mostram como o 
Optima MR450w produz imagens 
extraordinárias em todas as áreas de 
atendimento.

Coluna inteira em duas estações
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frFSE T2

frFSE T2 com ARC (obtida em 56 seg.)frFSE T2

Fusão 3D
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eDWI tetraédrico de alta 
resolução
A aquisição de imagens em 
difusão é um procedimento que 
exige muito dos gradientes em 
qualquer contexto. A combinação 
da tecnologia de gradiente eXtreme 
e codificação de gradiente tetraé-
drico proporciona TEs mais curtos, 
menor suscetibilidade e RSR maior. 

DTI com corte de 3mm em 20 direções
O Optima MR450w oferece aquisição de 
imagens por tensor de difusão de alta 
resolução em 20 direções. Utilizando 
um processo robusto e eficiente, o 
FiberTrak oferece visualização eficiente 
de imagens tridimensio-nais da difusão 
ao longo de tratos da substância branca.

FiberTrack de  com DTI em 20 direções, 
PROPELLER T2 512x512 

BrainWave Fusion
A função BrainWave Fusion permite a 
fusão de imagens anatômicas de alta 
resolução com mapas de ativação obti-
dos por ressonância magnética funcio-
nal e mapas de fibras obtidos com o uso 
de tensor de difusão.

Neuro

Reformatado Reformatado
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PROPELLER HD* DWI*
A função PROPELLER HD DWI corrige a 
suscetibilidade a artefatos no ar/interfaces 
teciduais que são comumente observados 
nos lobos temporais com o uso de 
sequências EPI padrão. A função também 
praticamente elimina artefatos de  
mplantes dentários e/ou cirúrgicos

Angiografia por RM de alta resolução 3D 
com o uso da função TOF mostra os 
benefícios da RSR adicional proporcio-
nada pela tecnologia OpTix RF

SWAN*
SWAN é uma técnica exclusiva de aqui-
sição de imagens 3D ponderadas em T2 
que permite delinear claramente 
pequenos vasos e micro sangramentos. 
Como um aplicativo em 3D, a função 
SWAN oferece SNR adicional da tecno-
logia de RF óptica OpTix.

Técnica 3D Arterial Spin Labeling 
(3D ASL)
Essa técnica oferece cobertura total do 
cérebro e oferece imagens 3D robustas 
com alta RSR. Funciona por meio da 
aquisição em 3D na sequência FSE com 
apresentação helicoidal e identificação 
contínua pulsada próxima ao corte da 
imagem. A supressão do plano de fundo 
é então adicionada para menor sensibili-
dade a movimentos. Essa aplicação é 
excelente para avaliação de problemas 
cerebrovasculares como AVC.
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Cube T2 FLAIR
O Cube é compatível com vários meios 
de contraste, o que torna a técnica 
versátil para aquisição rápida de imagens 
neurológicas sem comprometimento 
da qualidade.

Cube T1
Cube é uma técnica de aquisição de 
imagens volumétricas com resolução 
isotrópica — obtenha as imagens uma 
vez e as reformate em qualquer plano 
com excelente resolução. O Cube utiliza 
uma técnica única e avançada de 
aceleração, ARC, que reduz os tempos 
de aquisição de imagens 3D e permite 
reduzir o tamanho do voxel para realçar 
a qualidade dos planos reformatados.

Neuro
Continuação
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Multi B-value eDWI
Esta nova técnica representa a nova geração de aquisição 
de imagens em difusão. Oferece RSR mais alta, mapa ADC 
mais preciso e permite que o exame seja realizado em um 
tempo menor.   A técnica se aplica à sequência EPI única 
com múltiplos valores de B ajustáveis, com o uso de IR-prep 
ou pulsos SSRF para supressão de gordura. Pode funcionar 
com uma sequência respiratória ou cardíaca acionada.

MultiB-value dDWI do cérebro mostra valores de B entre 250 a 2000.
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Angiografia não contrastada
Inhance 3D DeltaFlow
Essa função oferece excelente contraste 
e subtração do tecido circundante – 
tudo isso sem administração de agente 
de contraste. Subtrai a fase sistólica da 
diastólica, ajudando assim a eliminar o 
sinal venoso e de fundo.

Inhance 3D Velocity
é uma técnica de realce sem uso de contraste projetada para 
a aquisição de imagens de artérias do cérebro e renais por 
angiografia com excelente supressão de fundo em exames 
realizados em pouco tempo. A técnica permite obter imagens 
de todas a anatomia neurovascular em 5–6 minutos.

Inhance Inflow IR Inhance Inflow IR

O Inhance* Inflow IR elimina a necessidade de contraste em estudos renais 
de angiografia por ressonância magnética e faz isso sem necessidade 
de gastar muito tempo em configurações. 
Em associação com a interface Express do usuário e com a supressão 
automatizada de gordura de fundo, o exame é drasticamente simplificado.
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T2 Sat de gordura

T2 Sat de gordura PD (resolução 640 x 320 em 3;37)

3D MERGE

O 3D MERGE foi projetado para 
oferecer melhor contraste e 
SNR para imagens musculo-
esqueléticas e da coluna. E 
também conta com a vantagem 
da SNR adicional da tecnologia 
OpTix RF.

O desempenho do novo magneto 
do Optima MR450w oferece 
aquisição de imagens descen-
tralizadas com saturação de 
gordura uniforme em um 
magneto com grande abertura.

IDEAL

Com o Optima MR450w, o 
exame pode ser feito com o 
paciente em uma posição 
mais confortável.

Imagens musculoesqueléticas 
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VIBRANT-Flex Somente gordura VIBRANT-Flex Out-of-phase

DWIIDEAL Somente água

VIBRANT-Flex In-phase VIBRANT-Flex Somente água

Mama A função IDEAL é uma alternativa robusta de alta 
resolução para aquisição de imagens da mama na 
sequência FSE com supressão de gordura ou STIR 
para imagens em T2 com supressão de gordura

O VIBRANT-Flex gera até 4 contrastes 
com alta resolução em apenas um exame 
rápido e praticamente elimina falhas de 
supressão de gordura em imagens da 
mama –mesmo em um grande  campo 
de visão (FOV) com estrutura anatômica 
irregular.  Consequentemente, oferece 4X 
mais dados e maior capacidade de “fazer 
uma vez e fazer certo” em um exame em 
que a repetição é indesejada.

O Optima MR450w permite obter imagens 
em difusão excelentes da mama. As imagens 
em difusão da mama podem ser obtidas 
com o uso da bobina HD para mama ou 
com a bobina para corpo integrada, que 
oferece um campo maior para a aquisição 
de imagens.

Elastografia no MR-Touch (voluntário) Elastografia no MR-Touch (paciente com 
cirrose)

Fígado
Nessas elastografias — obtidas com o 
MR-Touch — o endurecimento relativo é 
mostrado em uma escala de cores que 
varia do menos endurecido (púrpura) ao 
mais endurecido (vermelho). O endureci-
mento do fígado normal é muito baixo, 
como pode ser visto no exemplo à 
esquerda. A parte em vermelho na imagem 
à direita mostra grande endurecimento 
do tecido.
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T2 FSE

eDWI

Abdominal

O LAVA-Flex gera até 4 contrastes com 
alta resolução em apenas um exame 
rápido e praticamente elimina falhas de 
supressão de gordura, mesmo em exames 
de abdome total com um grande campo 
de visão (FOV).

Os gradientes eXtreme e a tecnologia 
OpTix RF permitem que o Optima 
MR450w ofereça imagens em difusão 
excelentes com FOV grande. Com a 
técnica ARC, essa sequência SSFSE de 
21 cortes foi obtida em 15 segundos.

LAVA-Flex Somente água LAVA-Flex Somente gordura

LAVA-Flex In-phase LAVA-Flex Out-of-phase LAVA-Flex
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A opção certa.
Para aqueles que desejam utilizar o verdadeiro potencial de um sistema de RM de magneto 
com grande abertura, o Optima MR450w é a opção óbvia. O equipamento oferece mais do que  
a capacidade de prestar um atendimento excelente para os pacientes — oferece também uma 
série de benefícios para todas as principais partes interessadas da instituição. 

Os radiologistas obtêm as imagens de alta qualidade que eles exigem para fazer um diagnóstico 
definitivo.

Os administradores obtêm pacientes satisfeitos, cronograma preciso e oportunidades de 
crescimento.

E os técnicos conseguem fazer o exame em um número maior de pacientes com menos stress 
e mais consistência.
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Sobre a GE Healthcare

A GEHC fornece tecnologias médicas 

transformadoras e serviços que estão moldando 

uma nova era de cuidados com o paciente. Com vasto 

conhecimento em imagem diagnóstica e tecnologia da 

informação, sistemas de monitoração do paciente, 

descoberta de drogas, tecnologias de fabricação de 

biofármacos, melhorias e soluções de performance, 

a empresa está ajudando profissionais a oferecer um 

melhor cuidado a pessoas do mundo todo, por um 

custo menor. Além disso, realiza parcerias com líderes 

de saúde buscando alavancar mudanças na política 

global necessárias para a implementação de uma 

transformação bem sucedida para sistemas 

de saúde sustentáveis.

A visão “healthymagination” para o futuro 

convida o mundo a se unir à GE, que desenvolve 

continuamente inovações focadas em redução de 

custos, aumento de acesso e melhora da qualidade e 

eficiência globalmente..

MR-0107-10.11-PT-LA

0800 122 345

produtos.saude@ge.com

www.gehealthcare.com

1) A informação neste material tem como objetivo ser uma apresentação geral 
do conteúdo incluído aqui e a informação apresentada pode ter aplicabilidade 
limitada em seu país. 2) Marcas e nomes comerciais são da GE Company, 
bem como direitos autorais. A reprodução em qualquer forma é proibida sem 
autorização prévia por escrito da GE. 3) Nada neste material deve ser usado 
para diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Os leitores devem 
consultar um profissional de saúde. 4) Os produtos mencionados neste material 
podem estar sujeitos a regulamentação do governo e podem não estar 
disponíveis em todas as regiões. Seu embarque e efetiva comercialização só 
poderão ocorrer se o registro já estiver aprovado no seu país. 5) A menos que 
especificamente indicado, nada neste material constitui uma oferta de venda 
de qualquer produto ou serviço.


