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ABERTURA  70 CM + TIM
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 3.0 TESLA 

SUPER ALTO CAMPO - ALTA RESOLUÇÃO
MAIOR VELOCIDADE - MAIOR COMODIDADE

SUPER ALTO CAMPO - ALTA RESOLUÇÃO
MAIOR VELOCIDADE - MAIOR COMODIDADE



Com grande satisfação, apresentamos novo Equipamento de Ressonância Magnética de Super Alto Campo:

VERIO 3.0 TESLA - SIEMENS

Considerada a Ressonância Magnética mais moderna da atualidade, tem ampla abertura de diâmetro, com 70 cm 

de largura, proporcionando maior comodidade, redução da ansiedade e do efeito claustrofóbico nos pacientes, 

diminuindo os exames sob anestesia.

A  Ressonância 3.0 Tesla, utiliza tecnologia avançada denominada TRUE FORM com uniformidade fidedigna para 

estudo de todo o corpo humano, que associada as tecnologias TIM (Total Imaging Matrix)  e T-CLASS; promove 

redução significativa nos tempos dos exames, maior resolução e rapidez em relação aos demais equipamentos; 

proporcionando elevada qualidade de imagens e grau superior de precisão diagnóstica.

Utiliza bobinas de 12, 24 e 32 canais, seqüências de pulso exclusivas e patenteadas pela Siemens, tais como: 

SPAIR, BLADE SWI, ADC e TIRM, operando em conjunto com aquisição paralela reduzindo em torno de 30 a 40% o 

tempo total dos exames.

O VERIO 3.0  TESLA,  atua em conjunto com 3 unidades de trabalho de alta performance, denominadas: 

Leonardo, Syngo e Vítrea 4.2, atualizadas continuamente, proporcionando reconstruções multiplanares, imagens em 

3D e 4D Tempo Real, gravações em CD e DVD-ROM, cobrindo as mais variadas solicitações clínicas da moderna 

medicina diagnóstica em: Lesões Mamárias, Imagem da Mulher, Neurologia, Sistema Músculo-esquelético, 

Cardíaco, Vascular, Aparelho Genito-urinário, Aparelho Digestivo, Pediatria, e Oncologia, dentre outros.

Este equipamento é a modalidade preferida para exames exclusivos tais como: Tractografia de Alta Resolução 

256 direções, Espectroscopia Uni e Multi-Voxel, Perfusão Cerebral e Angio-RM 3D TOF, incluindo técnicas de 

subtração digital campo total.

Tecnologia do futuro a sua disposição em um único equipamento, incluindo acesso remoto de alta velocidade 

disponível para o Médico solicitante: 

VERIO 3.0  TESLA – ALTA POTÊNCIA – GRANDE ABERTURA DE DIÂMETRO – TIM E T-CLASS.

Equipamento Único em Campinas e Região. Instalado em ambiente com estrutura de alto nível.

Os exames são realizados por nossa Equipe Médica Especializada, que permanece no comando do equipamento, 

determinando as condições técnicas para cada tipo de procedimento; procuramos corresponder com ética e elevado 

profissionalismo, todas as solicitações encaminhadas, com a finalidade do melhor benefício ao paciente.

Atenciosamente,

RCC - Radiologia Clínica de Campinas

“A Imagem da sua Saúde”

PREZADO COLEGAPREZADO COLEGA

www.radiologiaclinicadecampinas.com.br



EXAMES DISPONÍVEISEXAMES DISPONÍVEIS

Pesquisa de isquemia com alta resolução.Quantificação de inflamação miocárdica.Função ventricular 3D numa pausa respiratória.

Imagens compostas com aquisição ultra-rápidas de alta resolução.
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EXAMES DISPONÍVEISEXAMES DISPONÍVEIS
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Função e volumes precisos do
 ventrículo direito.

Insuficiências e estenoses valvares com 
quantificação mais exata.

Hipertrofias ventriculares e 
diagnóstico etiológico.

Detecção de miocardite aguda por
 inflamação miocárdica.

Diagnóstico de isquemia subendocárdica com 
quantificação.

Detecção de infartos, viabilidade e trombos.

Diagnóstico diferencial de cardiomiopatias. Massas cardíacas. Avaliação de doenças do pericárdio.



EXAMES DISPONÍVEISEXAMES DISPONÍVEIS

Tractografia do tracto piramidal.
256 direções.

Tractografia com avaliação das fibras do 
nervo óptico. Imagens em 3D.

Resolução isotrópica com 1mm de espessura. 
Imagem ponderada em SWI.

Vias biliares e pâncreas com alta resolução.
Espectroscopia de prótons com elevada 

quantificação.
Reconstrução multiplanar: duas lesões na mama 

direita e uma  lesão na mama esquerda.

Estudo músculo-esquelético com alta resolução.
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EXAMES DISPONÍVEISEXAMES DISPONÍVEIS

Estudo músculo-esquelético com  alta resolução. Mapa de cartilagem para detecção precoce de 
lesões condrais.

Estudos pélvicos com alta definição.

Estudos pélvicos com alta definição.
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EXAMES DISPONÍVEISEXAMES DISPONÍVEIS

RCC RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS
“A IMAGEM DA SUA SAÚDE”

Tecnologia de ponta para exames não invasivos de alta precisão e maior rapidez.

BENEFÍCIOS DA RESSONÂNCIA 3.0 TESLA

ÉTICA - PROFISSIONALISMO - TECNOLOGIA DE PONTA - PIONEIRISMO
RADIOLOGIA CLÍNICA COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET

Campo magnético elevado;

Abertura ampla (70 cm) com maior conforto para o paciente;

Cabeça fora do magneto na maioria dos estudos e maior espaço para todas as estruturas do corpo;

Ideal para pacientes claustrofóbicos, idosos, com dor, restrição de mobilidade e crianças;

Pode acomodar pacientes obesos, pesando até 220 kg;

Exames em tempo curto; 

Acuidade diagnóstica elevada.

    Exames de imagem com elevada qualidade diagnóstica estão 

disponíveis via INTERNET com acesso remoto seletivo pelo 

médico solicitante. 

   Esta fabulosa rede digital oferece várias vantagens sendo a 

principal a possibilidade de integração da Clínica com o médico 

solicitante em favor da melhor agilidade diagnóstica 

beneficiando o paciente.

Coração - Doenças cardiovasculares;

Mama e imagem da mulher;

Neurologia;

Gastroenterologia;

Genito-urinário;

Pediatria;

Músculo-esquelético – trauma;

Oncologia diagnóstica e comparativa.
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Equipe médica especializada nas 
diversas áreas de diagnóstico:

Dr. José Michel Kalaf

Dr. José Antonio A. da Silva

Dr. Gabriel S. de Figueiredo

Dra. Mara Pimentel Moreira

Dr. Gustavo Skaf Kalaf

Dra. Eveline Skaf Kalaf

Dr. Eduardo Skaf Kalaf

Dra. Adriana Cristina Correa

Dra. Cristina B.A. Faro

Dr. Juliano de Lara Fernandes

Dra. Fernanda Piedade Bacchi

Dra. Ana Olivia B. Kalaf

Dra. Paula M. V. Fernandes

Dr. Leandro Yoshida 

A p  os Certificados de Qualidade estabelecidos pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia 

RCC ossui

Ressonância Magnética de Alto Campo 3.0 Tesla

Certificado de Qualidade 
em Mamografia

Certificado de Qualidade em 
Tomografia Computadorizada

Certificado de Qualidade 
em Ultra-sonografia

Certificado de Qualidade em 
Ressonância Magnética

RCC – UNIDADE 1

Av. Norte Sul, 840 - Fone (19)  3753.5700 

Campinas – S.P. – CEP: 13092-020

e-mail: rcc@mpc.com.br
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