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Soluções em Metrologia

PRECISÃO É NOSSA PROFISSÃO

Equipamentos e Instrumentos de Medição

Soluções para as Indústrias
Médica e Farmacêutica
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Instrumentos e equipamentos de medição para o desenvolvimento e fabricação nas indústrias médica e farmacêutica

Área de Diagnóstico

Raios-X e Tomografi a

Endoscopia

Ponta da Sonda
Os sistemas de medição sem 
contato e por visão são 
ideais para medir a montagem 
de lentes, furos pequenos e 
seu posicionamento.

Lentes
Instrumentos automáticos de 
medição de forma permitem a 
medição de lentes esféricas. Em outros 
tipos de lentes pode-se medir seções, 
rugosidade e planicidade.

Detecção de movimento da maca
Para Raios-X e tomografi a 
computadorizada. A incorporação 
de Escalas Lineares permite medir 
exatamente o percurso longitudinal da 
maca.

Rolamentos de tamanho grande
Estes podem ser medidos com Equipamento 
de Circularidade e/ou uma Máquina de 
Medição por Coordenadas (MMC).

Uma ampla variedade de soluções para apoio a investigação e produção em indústrias farmacêutica e médica.
Considerando o tamanho da peça e o seu material pode-se selecionar o instrumento mais adequado (paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, etc...)

Medição da estrutura
O Braço de Medição Tridimensional Spin Arm, é 
muito útil na medição de estruturas, pois sendo portátil 
dispensa a movimentação de peças de grande tamanho. 
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Instrumentos e equipamentos de medição para o desenvolvimento e fabricação nas indústrias médica e farmacêutica

Uma ampla variedade de soluções para apoio a investigação e produção em indústrias farmacêutica e médica.
Considerando o tamanho da peça e o seu material pode-se selecionar o instrumento mais adequado (paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, etc...)

Área de Tratamento

Juntas Artifi ciais

Agulha e Cateter

Controle do material da peça
A medição de dureza superfi cial pode 
ser realizada com um equipamento de 
dureza Micro-Vickers.

Ponta de Agulha
O Projetor de Perfi l e a 
Máquina Quick Vision, 
permitem a medição do 
ângulo de penetração da 
agulha e a medição de 
rebarbas.

Seringas
Uma forma inadequada do diâmetro interno origina a fuga de líquidos e o mal 
funcionamento do êmbolo. Medir a circularidade, cilindricidade e rugosidade é 
possível com uma Máquina de Circularidade de alta exatidão.

Cateter

Medição de Diâmetro
Com o Micrômetro Laser, 
pode-se obter uma rápida
e exata medição do diâmetro 
do cateter.

Haste
Com a Máquina de Medição 
por Coordenadas, pode-se 
medir o tamanho e o perfi l da 
haste.

Cabeça Femoral e Acetábulo
Para obter uma melhor sensação
de ajuste, uma Máquina de 
Medição por Coordenadas (MMC)
permite medir a cabeça do fêmur
e o acetábulo de polietileno.

AcetábuloCabeça do fêmur

Implantes Odontológicos

Cone de fi xação

Suporte

Implantes Dentários
O cone de fi xação e o suporte são 
fundamentais para o implante 
dentário. Um Equipamento Óptico
ou de Medição de Forma permitem 
controlar a dimensão e a forma.
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Instrumentos e equipamentos de medição para o desenvolvimento e fabricação nas indústrias médica e farmacêutica

Área Médica

Cápsulas e Comprimidos

Comprimidos
Para medir a ferramenta 
que fabrica os comprimidos, 
podem utilizar-se Máquinas 
de Medição por 
Coordenadas (MMC)
e Equipamentos para 
Medição de Erros de 
Forma.

Moldes dos 
comprimidos

Material para cápsulas
Para medir o corpo da 
cápsula ou o tamanho do 
furo recomenda-se utilizar 
equipamentos de medição 
sem contato como a 
Máquina Quick Vision ou 
Instrumentos
Ópticos.

Comprimidos
Para medição de dureza dos 
comprimidos e seus moldes pode 
ser utilizado um Durômetro 
Micro-Vickers.

Fita Adesiva e Material de Tratamento

Material de tratamento Fita adesiva

Materiais macios
O Litematic permite medição 
de espessura em materiais muito 
moles graças à sua infi ma força de 
apalpamento.

Envase
Tampas e garrafas
Para garantir o ajuste hermético entre 
tampas e garrafas, é aconselhável fazer as 
medições em Equipamentos de Medição 
Óptica e Medidor de Circularidade.

Punção



Campo de
Aplicação

USO

Equipamentos e Instrumentos

Máquinas de Medição por 
Coordenadas

Medição por Proces-
samento de Imagem

Equipamentos de
Medição de Forma

Equipamentos de
Medição Óptica

Micrômetro Laser Durômetros Escalas Lineares
Instrumentos de

Medição Manuais

D
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Medição dos rolamentos 
sob o scanner CT

Raios-X e Scanner 
Tomógrafo

Medição da estrutura da 
maca
Medição da posição 
central da maca

Ultra-som Medição de grandes 
componentes

Diagnóstico com 
Raio-X

Medição de grandes 
componentes

E
q
u
i
p
a
m
e
n
t
o
s

p
a
r
a

T
r
a
t
a
m
e
n
t
o

Tratamento com 
Raio de Prótons

Medição da forma do 
Colimador

Seringa

Medição da forma da 
seringa
Medição da forma do 
pistão
Medição do ø e do ângulo da 
ponta da agulha

Medição da dureza da 
Cânula

Agulhas de Sutura Medição do tamanho e  
ângulo da ponta 

Implante de Quadril 
e Joelho

Medição da forma e dimensões da 
cabeça femoral e do acetábulo

Ossos Artificiais
Medição da forma e dimensões do 
disp. e placa de conexão

Implante 
Odontológico

Medição de forma 
cônica e dimensões

Cateter

Medição do diâmetro 
exterior

Medição da elasticidade

Endoprótese 
Vascular

Medição da dureza e 
dimensão da seção

Lentes de Contato Medição da espessura

Equipamentos para 
Dentistas

Medição de 
instrumentos manuais
Medição da unidade 
dental
Medição do tamanho da 
fresa dental
Medição de dureza das 
partes metálicas

Equipamento 
de Tratamento 
Eletromagnético

Medição dos 
componentes

Próteses para o 
Ouvido

Medição dos 
componentes

Marcapassos Medição dos 
componentes

Equipamentos de 
Aço

Medição das dimensões 
e dureza

Equipamentos 
para transfusão de 
sangue

Medição de forma e 
dimensões

M
e
d
i
c
a
m
e
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Comprimidos
Medição das dimensões

Medição da dureza

Cápsulas Medição das dimensões

Descongestionante 
Externo

Medição da espessura e 
rugosidade

Frascos / Ampolas Medição das dimensões

Moldes

Moldes para 
Comprimidos

Medição das dimensões, 
forma e dureza

Moldes para Produtos 
Plásticos

Medição das dimensões, 
forma e dureza

Notas:
Descrição dos nomes utilizados nos títulos nos espaços limitados da tabela.
Máquinas de Medição por Coordenadas:                                 Medição com máquinas tridimensionais portáteis e fixas
Sistemas de Medição por Visão:  Medição sem contato com câmera CCD
Equipamentos de Medição de Forma:  Medição manual e CNC de rugosidade superficial, de forma, de contorno e circularidade
Equipamentos Ópticos:  Comparador óptico, microscópios, medições e características da superfície e de contorno
Sensores:   Micrômetro Laser (Medição com alta velocidade), Litematic (medição com força baixa)
Equipamentos para Medição de Dureza:                                  Durômetros de bancada e portáteis
Escalas:   Escalas Lineares a medição do comprimento do trajeto
Instrumentos de Medição:  Micrômetros, paquímetros, medidores de altura, indicadores, etc...

Equipamentos e instrumentos Mitutoyo para dar suporte às indústrias farmacêutica e médica
Tabela de equipamentos e instrumentos Mitutoyo e suas aplicações 



Máquinas de Medir por
Coordenadas

Sistema de Sensores

Medição por Processamento
de Imagens

Ensaios de Dureza

Medição de Forma

Medição Linear

Medição Óptica

Instrumentos de Medição Manual
e Transmissão de Dados

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Rod. Índio Tibiriçá, 1.555 

Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil

Tel: (11) 5643-0040

vendas@mitutoyo.com.brConheça nossa linha completa no site: www.mitutoyo.com.br

Linha de produtos
Mais de 5.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: Instrumentos
Equipamentos e Máquinas de Medir por Coordenadas de Altíssima Exatidão.

/mitutoyosulamericana

/mitutoyobrasil

@mitutoyobrasil

Siga e Compartilhe

MEDIDA EXATA 
EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO

A Mitutoyo fabrica mundialmente mais de 5.000 
produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: 
Instrumentos Convencionais, Equipamentos de 
Altíssima Exatidão e Soluções Especiais, conforme 
necessidade. 

Além disso, possui uma ampla gama de serviços 
monitorados de forma transparente e pernamente 
pela Matriz (Japão) e os órgãos de Metrológicos de 
cada país, assegurando uma Rastreabilidade com 
garantia da exatidão em qualquer lugar do mundo.


