
Intuitivní. Inteligentní. 
Inovativní.

Kardiovaskulární zobrazování



Představujeme vám systém Aplio™ i900. Systém Aplio i900 je vytvořen tak, 
aby vám pomohl získat potřebné informace a vy jste se tak mohli rychle 
a jistě rozhodovat. Posouvá kardiovaskulární zobrazování na novou úroveň 
přesnosti zobrazování, diagnostiky a produktivity.

Srdce je to, oč tu běží

INTELIGENTNÍ 
PROVEDENÍ

INTUITIVNÍ 
OVLÁDÁNÍ

ARCHITEKTURA 
iBEAM
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Absolutně čisté zobrazování, 
mimořádná všestrannost

Revoluční architektura iBeam systému Aplio spolu 
s razantně zvýšeným výpočetním výkonem* zajišťuje 
nevídaně čisté zobrazení i rozlišení a současně výrazně 
lepší penetraci svazku jak u nejmenších pacientů, tak u  
nejnáročnějších případů. 

*V porovnání s řadou Aplio Platinum.

Systém Aplio i900 přináší špičkové 4D 
kardiologické zobrazování do každodenní 
klinické praxe. Jeho matrixové sondy jsou 
obzvlášť malé a lehké kvůli lepší ergonomii 
a přístupu k pacientovi.

ŽIVÉ 
ZOBRAZOVÁNÍ 

OBJEMU

ARCHITEKTURA 
iBEAM
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Ultra-širokopásmové sondy řady i-series pokrývají 
shodnou šířku frekvenčního pásma jako dvě 
konvenční sondy. Tím je zajištěna vynikající citlivost 
a rozlišení pro blízké i vzdálené pole. Tyto revoluční 
sondy nejenže snižují pořizovací náklady, ale díky 
svému provedení rovněž umožňují lepší zobrazová-
ní bez ohledu na zdravotní stav pacienta. 

Zde začíná lepší diagnostika

Ultra-širokopásmová 
volumová sonda TEE i6SVX2

Ultra-širokopásmová volumová 
sektorová sonda i6SVX1

Ultra-širokopásmová 
sektorová sonda i6SX1
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Každá z jedinečných zobrazovacích technologií řady Aplio zlepšuje kvalitu obrazu snížením 
nežádoucího šumu, zesílením signálu a zlepšením vizualizace. Všechny funkce spolu s jinými 
zobrazovacími režimy zlepšují stejnorodost napříč všemi aplikacemi.

Užijte si vynikající obraz

Funkce Tissue Enhancement přináší obrazy neuvěřitelně vyhlazené a jasné 
a zejména u obtížně vyšetřitelných pacientů je lépe vykresleno endokardiální 
rozhraní.

Funkce Flex-M umožňuje získat anatomicky odpovídající záznam režimu M-mode 
v živém snímání nebo na uložených 2D snímcích v téže kvalitě jako u konvenčního 
režimu M-mode.
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 Systém Aplio umožňuje pracovat v režimu tkáňového dopplera s vysokou 
snímkovací frekvencí a vizuálně zaznamenávat a následně kvantifikovat křivku 
pulzního tkáňového dopplera pro časově přesné odečítání srdečních cyklů.

Širokopásmová sonda systému Aplio a technologie zpracování signálu umožňuje 
mimořádnou citlivost, penetraci a prostorové rozlišení pro všechna Dopplerovská 
vyšetření.
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Volumová matrixová sonda systému Aplio umožňuje získat velmi kvalitní záznam ve 4D při vysoké snímkovací 
frekvenci, zatímco malá zaváděcí část TEE sondy je pro pacienty příjemnější. K dispozici je celá řada pokročilých 
vyhodnocovacích nástrojů, které umožňují detailně vyhodnotit anatomii a funkci srdce. 

Jasnější pohledy, rychlejší výsledky

Pokročilá technologie systému Aplio pro sledování pohybu stěny poskytuje 
okamžité vizuální a kvantitativní vyšetření globální a oblastní dynamiky pohybu 
stěny myokardu ve 2D a 3D. 

Automatický nástroj MVA zajišťuje přehledné vyhodnocení anatomie 
a funkce mitrální chlopně. Na kvadrálním zobrazení jsou přehledně vidět 
různé roviny snímání.
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Stačí prostý dotek tlačítka a systém Aplio předvede mitrální chlopeň z pohledu 
operatéra, čímž usnadní vizuální vyhodnocení části snímku a zlepší operační 
plánování. 

POKROČILÉ 
SLEDOVÁNÍ 

POHYBU 
STĚNYAUTOMATICKÉ 

VYHODNOCENÍ 
MITRÁLNÍ 
CHLOPNĚ
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ODLEHČENÉ 
ERGONOMICKÉ 

PROVEDENÍ
ŘEŠENÍ 

PRODUKTIVITY 
iSENSE
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S menším a lehčím systémem Aplio i900 se snáze manipuluje. 
Díky možnosti nastavení výšky panelu v rozmezí více než 36 cm, 
laterálnímu posunutí a plně pohyblivému kloubovému ramenu 
monitoru pomáhá systém Aplio i900 optimálně nastavit ovládací 
panel do téměř jakékoli pozice.

Provedení vstřícné 
pro uživatele
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Systém Aplio poskytuje celou řadu inteligentních nástrojů podpory pracovního 
průběhu a automatizace, pomocí kterých můžete dosahovat rychlých výsledků 
v trvale vysoké kvalitě bez ohledu na zdravotní stav pacienta. 

Se systémem Aplio vám půjde práce snadněji.

INTELIGENTNÍ 
PANEL

O 50 % 
MÉNĚ PEVNÝCH 

TLAČÍTEK
INTERAKTIVNÍ 

DOTYKOVÁ 
OBRAZOVKA
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Přístup ke všem oblastem 
Systém Aplio je vybaven velkou dotykovou 
obrazovkou podobnou tabletu se třemi 
interaktivními zónami. Můžete tak rychle 
prohlížet a vybírat požadovanou funkci, zatímco 
zbývající část displeje zůstává beze změny. 
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Cílem kontextového uživatelského rozhraní systému 
Aplio je zjednodušit a zrychlit váš zobrazovací úkol.  
Automatické nastavení dokáže zajistit rutinní klinické 
potřeby, avšak v případě nutnosti vždy máte kontrolu 
nad všemi parametry zobrazení.

Zapnutí režimu autopilota

Pracovní průběh a efektivitu dále podporuje navigace na obrazovce pomocí 
centrálního kulového ovladače. Vizuálně vás provede vyšetřením a tím vám 
umožní přizpůsobit se a obsluhovat systém během několika málo minut.

INTELIGENTNÍ 
NAVIGACE NA 
OBRAZOVCE
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Funkce Realtime QuickScan vám umožňuje 
dosáhnout vyšší konzistence jednotlivých 
vyšetření, protože za všech okolností zajišťuje 
vynikající kvalitu zobrazení.

Pomocí vestavěným funkcím systému Aplio 
pro nezpracovaná data můžete klinická data 
kdykoli optimalizovat, prohlížet a analyzovat 
nebo z nich sestavovat zprávy a to bez 
jakékoli ztráty funkčnosti.

Přesnost, konzistenci a rychlost vyšetření vám 
pomůže zvýšit řada automatických nástrojů 
pro měření a analýzu.
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Řada systému Aplio i-series umožňuje vzdálenou obsluhu 
systému pomocí bezdrátového tabletu. Velký přínos to 
představuje pro vyšetření pohybového aparátu a cév, kdy 
může být náročné současné vyšetřování pacienta a kontakt 
s panelem, aniž bychom nespustili oči z monitoru.

Bezdrátově k lepšímu přístupu

Kvůli ochraně systému před možnou 
kontaminací je bezdrátový tablet ideální 
také ke skenování v mobilním prostředí, 
sterilních situacích a k zamezení přenosu 
infekcí.

VZDÁLENÝ 
PŘÍSTUP
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Možnosti systému Aplio pro RAW 
data vám umožní efektivně skenovat 
a pořizovat snímky na tabletu, 
zatímco měření a popisování můžete 
provádět později na konzoli systému.
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Intuitivní. Inteligentní. 
Inovativní.
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Toshiba Medical Systems Corporation splňuje mezinárodně uznávané normy pro systém řízení kvality ISO 9001, ISO 13485.  
Toshiba Medical Systems Corporation Nasu Operations splňuje požadavky normy pro systém řízení péče o životní prostředí ISO 14001.

Aplio je ochranná známka společnosti Toshiba Medical Systems Corporation.

Některé funkce popsané v této brožuře nemusí být komerčně dostupné u všech zobrazených systémů nebo mohou vyžadovat zakoupení dalšího příslušenství.  
Prosím, požádejte o podrobné informace místního zástupce společnosti Toshiba.

www.toshiba-medical.eu
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