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optIMální kvalIta obrazu, jednoduché ovládání
nový systém Xario™ 100 kombinuje vynikající kvalitu obrazu s jednoduchým ovládáním a 
umožní vaší klinice či ordinaci dosáhnout vysoké výkonnosti. vynikající mobilita a vysoká 
výkonnost v širokém spektru klinických oborů činí ze systému Xario 100 ideální zobrazo-
vací přístroj pro nemocniční oddělení i pro mobilní aplikace.

architektura vysoké denzity
architektura vysoké denzity, revoluční koncepce společnosti 
toshiba, je základnou pro vysokou kvalitu zobrazení a 
novátorské technologie. Se systémem Xario 100 uvidíte více a 
dokážete více.
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nákladově efektivní systém Xario 100 je malé a lehké 
zařízení se snadným ovládáním. Systém je vybaven 19 
palcovým lcd monitorem, který napomáhá spolehlivé 
diagnostice, zobrazení s vysokým rozlišením a přehled-
nému zobrazení nastavení systému a dat vyšetření.
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Dokonalé snímače pro dokonalou diagnostiku
od standardních modelů až po speciální sondy – 
všechny snímače Xario poskytují obraz nejvyšší kvality 
a velmi flexibilně se přizpůsobují širokému spektru 
klinických aplikací.

univerzalita a všestrannost v každém ohledu
klinický výkon systému Xario při běžných i pokroči-
lých vyšetřeních a v nejrůznějších klinických situacích 
je mimořádný – od vyšetření břicha po porodnictví 
a gynekologii, od specializovaných vyšetření až po 
vyšetření základní.

Méně stisků klávesnice, zkrácení doby vyšetření
nástroj QuickScan automaticky optimalizuje kvalitu obrazu po 
jediném stisknutí tlačítka. nová nabídka Quick Start systému 
Xario vám pomůže upravit parametry obrazu podle specifického 
klinického cíle při současném zabezpečení hladkého a nepřerušo-
vaného postupu.

vyšší ostrost a čistota obrazu znamená lepší 
klinické výsledky
Systém Xario 100 nabízí široké spektrum klinicky ověřených 
funkcí, které přinášejí mimořádnou čistotu a rozlišení obrazu 
v celé řadě klinických aplikací. pokročilé nástroje přinášejí lepší 
klinické porozumění tam, kde to potřebujete. 

více klInIckých podrobnoStí za kratší dobu
ve společnosti toshiba jsme přesvědčeni, že pouze obraz nejvyšší kvality umožňuje rychlejší a spolehlivou diagnózu. 
každá z jedinečných zobrazovacích technologií systému Xario zlepšuje kvalitu a rozlišení obrazu snížením šumu, zesílením 
signálu a zlepšením vizualizace. 

jedinečná sestava iStyle™+ productivity Suite od společnosti toshiba zrychluje vyšetření a zvyšuje produktivitu díky snížení 
počtu nutných stisků klávesnice, zkvalitnění pracovního postupu a zvýšené konzistenci vyšetření. ať se již jedná o 
zobrazení či měření, zprávy nebo archivaci, systém Xario vždy nabízí celé spektrum řešení umožňujících efektivnější správu 
dat vyšetření přímo prostřednictvím konzole.
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neomezená produktivita
Xario umožňuje, díky plně integro-
vanému systému správy pacientů a 
snímků, pohodlné prohlížení a sprá-
vu vyšetření v systému, vytváření a 
tisk zpráv přímo z konzole. 

plně přizpůsobitelná konzole
plně přizpůsobitelná konzole systé-
mu Xario a nabídky na obrazovce 
vyhoví vašim klinickým potřebám i 
osobním preferencím, neboť umož-
ňují jednoduché přiřazení funkcí k 
tlačítkům podle vašeho výběru.

každá funkce systému Xario 100 byla optimalizována tak, aby poskytovala lepší kvalitu 
obrazu a pracovního postupu. Mimořádně kompaktní a pohyblivá konstrukce systému vám 
umožní vytvořit ergonomické pracovní prostředí prakticky v jakékoli klinické situaci. 

zlepšení ergonoMIky pracovIště 

Systém Xario byl navržen tak, aby minimalizoval zátěž obsluhy a zvy-
šoval efektivitu. lehké snímače systému Xario se vyznačují mimořád-
nou klinickou všestranností, ergonomickými tvary a tenkými, vysoce 
ohebnými kabely.

Správa snímačů
 Malé konektory sond systému Xario 
s velkými zajišťovacími pákami a in-
dikátor aktivního portu usnadňují 
pracovní postup a volbu snímače. 
Inteligentní systém správy kabelů 
umožňuje snadnější a bezpečnější 
přemísťování přístroje.

5



SyStéM XarIo je dodáván Se špIčkovýMI SlužbaMI a podporou ve SvéM oboru 
výzkum a vývoj prováděný společností toshiba již 130 let zlepšuje péči o zdraví a spokojenost lidí z celého světa. Společnost toshiba Medical Systems dnes nabízí komplexní řadu diagnostických zobra-
zovacích produktů a spolehlivý servis ve více než 120 zemích po celém světě. naším posláním je dodávat výrobky a služby nejlepší kvality a poskytovat nejlepší poprodejní podporu ve svém oboru. za 
tímto účelem budujeme dlouhodobá partnerství orientovaná na služby zákazníkům.

Inovace
toshiba představuje světovou špičku v oboru náročných technologií a jejich inovací. každoročně 
přihlašujeme tisíce patentů - inovace jsou důležitou součástí činnosti společnosti toshiba.  vyvíjí-
me inovace, které zlepšují péči o pacienty a nabízejí trvalou kvalitu po celou dobu životnosti – v 
souladu se závazkem vyjádřeným naší značkou Made for life™.

kvalita
kvalita a spolehlivost je klíčovou složkou veškeré činnosti společnosti toshiba. Inženýři společ-
nosti toshiba pro vás vyvíjejí, ve více než 30 laboratořích výzkumu a vývoje a ve 300 poboč-
kách po celém světě, nejvýkonnější, nejspolehlivější a ekologicky nejšetrnější technologie, pro-
dukty a řešení. 

design
design našich produktů se vyvíjí podle odezvy našich zákazníků a v těsné spolupráci s vizionáři a 
nejlepšími mozky našeho oboru. naše vysoce ceněné centrum designu má za sebou více než 50 
let zkušeností s vývojem průkopnických produktů a špičkových řešení v oboru, abyste mohli pra-
covat v souladu s nejnáročnějšími normami diagnostické přesnosti, využitelnosti a produktivity.

partnerství
je pro nás důležité, abyste mohli používat dodané systémy od prvního dne. Můžeme vám nabíd-
nout optimální způsob školení – ať již na vašem pracovišti nebo mimo něj. zkušení odborníci na 
klinické aplikace vám a vašemu týmu pomohou maximálně využít potenciál vašeho nového ultra-
zvukového systému.
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design, výroba a dodání 
Bez kvality neexistuje udržitelnost
vyrábíme vysoce kvalitní a trvanlivé diagnostické zobrazovací 
přístroje a ujišťujeme vás, že s nimi budete moci pracovat 
mnoho let. naše softwarové platformy se snadno aktualizují, 
takže budete držet krok s novými diagnostickými nástroji. ne-
ustále pracujeme na zlepšení výkonu našich přístrojů a součas-
ně na snižování spotřeby energie a jiných zdrojů. 

použití produktu 
Energetická úspornost především 
hlavní podíl emisí skleníkových plynů z našich zobrazovacích 
systémů vzniká při skenování pacientů. proto konstruujeme 
naše produkty tak, aby byly mimořádně energeticky úsporné a 
pokud možno energii recyklovaly. uveďme jako příklad náš 
skener aquilion one™ ct. při brzdění jeho gantry lze recyklo-
vat a uložit pro příští skenování 25 % energie, která byla pou-
žita k jeho uvedení do pohybu.

Modernizace a recyklace 
Konec používání není totéž co konec životnosti
protože mimořádná kvalita přetrvá, lékařské zobrazovací pří-
stroje od společnosti toshiba si uchovají hodnotu i poté, co je 
nahradíte novými zařízeními. náš program modernizace Se-
condlife pomáhá maximalizovat životnost našich přístrojů tím, 
že umožňuje nákup a prodej použitých zařízení stejně vysoké 
kvality, jakou mají nové přístroje. 

péče o zemi a její obyvatele je centrem zájmu veškerých aktivit společnosti toshiba a je jedním z mnoha způsobů, jakými zavádíme inovace. naše vize ži-
votního prostředí 2050 je výsledkem tohoto zaujetí pro ochranu země. v této vizi usilujeme o desetinásobné zlepšení naší ekologické efektivity v průběhu 
nejbližších čtyř desetiletí; tohoto cíle se snažíme dosáhnout přísným sledováním spotřeby energie, neustálým zlepšováním výrobních postupů a ekologicky 
uvědomělým vývojem produktů. 
vize životního prostředí 2050 není pouhým vzdáleným cílem, ale pro každý rok stanoví konkrétní cíle. Mezi ně patří snížení emisí co

2 a dalších skleníko-
vých plynů a postupné úplné odstranění některých nebezpečných látek z našich produktů.

co je dobré pro našI planetu, je Správné pro naše zákazníky

objem balení:objem hlavní části přístroje: nominální spotřeba energie:hmotnost výrobku:

 Xario (2004),   Xario 100 (2013) Xario (2004),   Xario 100 (2013) Xario (2004),   Xario 100 (2013)  Xario (2004),   Xario 100 (2013)
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www.toshibamedicalsystems.com

©toshiba Medical Systems corporation 2014. všechna práva vyhrazena.
design a technické údaje mohou být měněny bez předchozího upozornění.
číslo modelu: tuS-X100 McauS0246zc 2014-06 tMSe

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.

Made for life, Xario, aquilion one a iStyle jsou ochranné známky společnosti toshiba Medical Systems corporation.

některé funkce popsané v této brožuře nemusí být komerčně dostupné u všech zobrazených systémů nebo mohou vyžadovat zakoupení dalších doplňků. 
prosím, požádejte o podrobné informace místního zástupce společnosti toshiba.

vytištěno v evropě


