Pokročilý systém
s bezproblémovou
integrací.
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Pokročilý systém s bezproblémovou integrací.
Systém Aplio a550 v sobě kombinuje špičkové zobrazovací technologie, pokročilé aplikace
a intuitivní ovládání, díky čemuž je opravdovým pomocníkem pro vytížené lékaře. Je navržen
ke zvýšení produktivity a efektivity a současnou maximalizaci jistoty při klinických postupech,
a proto je ideálním systémem pro oddělení, která pravidelně využívají zobrazovací techniky.
Díky rozsáhlému výběru pokročilých aplikací si můžete být jisti, že systém splňuje požadavky
pestré palety klinických potřeb.
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Větší klinická jistota
Výkonné zobrazovací technologie Aplio poskytují kvalitnější obraz
s nižší mírou nežádoucího šumu, zesíleným signálem a lepší
vizualizací. Jedinečná architektura aBeam řady Aplio a-series
zajišťuje bezproblémovou vzájemnou kompatibilitu a spolupráci
všech jedinečných zobrazovacích technologií Aplio pro větší
uniformitu mezi všemi aplikacemi.

Technologie Precision+ nabízí mimořádně vyhlazené obrazy se zostřenými obrysy
lézí, zlepšenou homogenitu obrazu a redukci nežádoucího šumu.
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Technologie ApliPure+ zlepšuje vizualizaci zvýšením obrazového kontrastu a
omezením nežádoucího šumu.

Zde začíná lepší diagnostika
Lehké sondy se vyznačují mimořádnou klinickou
všestranností, ergonomickými tvary a tenkými, vysoce
ohebnými kabely, díky čemuž došlo ke zvýšení efektivity
celého systému.
Systém Aplio a550 je kompatibilní s celou řadou sond
z produktové nabídky Aplio, což kromě vyšší produktivity
přináší také snížení nákladů na speciální sondy.

Technologie Differential Tissue Harmonics poskytuje obrazy s bezkonkurenčním
prostorovým rozlišením spolu s výrazným zlepšením penetrace.

Širokopásmová sonda systému Aplio a technologie zpracování signálu umožňuje
mimořádnou citlivost, penetraci a prostorové rozlišení pro všechna Dopplerovská
vyšetření.
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Úroveň vizualizace cév pomocí funkce SMI v kombinaci s vysokou
snímkovou frekvencí posunuje diagnostickou jistotu při vyšetřování
lézí, cyst a tumorů.

S barevnou funkcí SMI si můžete současně prohlédnout průtok
a informace ve škále šedé barvy s vysokým časovým a prostorovým
rozlišením.
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Vidět neviditelné
Systém Aplio a550 poskytuje barevné zobrazení
průtoku s bezkonkurenčními detaily a rozlišením.
Funkce Superb Micro-Vascular Imaging (SMI) rozšiřuje
rozsah viditelného krevního průtoku na úroveň detailů,
které dříve nebylo možné diagnostickým ultrazvukem
zobrazit. S exkluzivní funkcí iSMI nyní můžete
zobrazovat také větší oblasti zájmu, aniž by došlo ke
snížení snímkové frekvence.

Konvenční

SMI

Tradiční zobrazení pomocí barevného Doppleru (vlevo) odstraňuje z obrazů ozvěny pomocí potlačení
složek s nízkou rychlostí, čímž dojde ke ztrátě zobrazení průtoku v tenkých cévách. Funkce SMI (vpravo)
efektivně odděluje průtok od pohybu překryvné tkáně při současném zachování i nejdrobnějších
složek s nízkým průtokem bez jakéhokoli negativního ovlivnění detailů a rozlišení.
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Zvyšte si jistotu,
rozšiřte si schopnosti
Sada pokročilých zobrazovacích a kvantifikačních funkcí řady Aplio a-series vám
dodává hodnoty potřebné k rychlému a jistému stanovení diagnózy. V kombinaci
s nástroji pro včasné zjištění a spolehlivou charakterizaci lézí přispívají k optimalizaci
léčby pacientů.

Technologie shear wave vyvinutá společností Canon Medical
Systems je určena ke kvantitativnímu měření a zobrazení elasticity
tkáně v reálném čase v širokém spektru klinického použití od
vyšetření břicha po vyšetření malých orgánů.
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Shear wave propagaci v reálném čase pomáhají vizualizovat
a kvantifikovat inteligentní mapy. Unikátní mapa propagace
systému Aplio je silný a intuitivní nástroj pro vizuální
hodnocení kvality elastogramu.

Komplexní řešení pro zátěžovou elastografii s funkcí RAW dat
pomáhá díky vysoké přesnosti, citlivosti a reprodukovatelnosti
při lokalizaci a vyšetření hmatných lézí.

Komplexní zobrazovací a kvantifikační modul CEUS systému Aplio
umožňuje vyhodnocovat dynamiku perfuze v širokém spektru
klinického použití včetně rozsáhlé nabídky specializovaných
vyšetření.
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Snadná navigace, léčba s jistotou
Systém Aplio poskytuje širokou paletu nástrojů k pokročilému zobrazování a zákrokům. Vyhrazené sondy
a velký počet zobrazovacích a navigačních nástrojů vám, během intervenčních zákroků a sledování,
pomohou zvýšit jistotu a přesnost.

Funkce Smart Fusion kombinuje ultrazvuk v reálném čase s dříve získanými daty z CT, MR
nebo UZ, a umožňuje tak snadnou identifikaci a porovnání lézí a jistou navigaci
u komplikovaných anatomických struktur.
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Funkce Smart Fusion vám v rámci komplexního vyšetření umožňuje pracovat ve více
režimech zobrazení včetně barevného Doppleru a CEUS. Přehledné čtyřnásobné zobrazení
ukazuje živě ultrazvukový snímek synchronizovaný s více pohledy předem nahraných dat.

Systém Aplio a-series je kompatibilní s různými
systémy navádění jehel s možností nastavení
několika úhlů nebo volného úhlování, a to buď
za použití držáků, nebo přímo zabudovaných do
sond. Dosáhnete tak velmi přesné manipulace
a minimalizace slepých zón.

synchronizace úhlu

synchronizace polohy

Spojení různých modalit pro dokonalejší vizualizaci

Lepší mezižeberní přístup

U systému Aplio probíhá spojení dvou modalit pro synchronizované zobrazení
snadno ve dvou krocích. Navigaci v oblasti zájmu usnadňují inteligentní cílové
body a značky.

Tenké konvexní sondy Aplio jsou ideální k mezižebernímu
snímání. Nové připojení biopsie s minimalizovanou slepou
oblastí a volitelným úhlem vpichu zajišťuje optimální
podmínky vpichu u každého pacienta.
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Výjimečné detaily pro přesné
stanovení diagnózy
2D zobrazení ve vysokém rozlišení a volumetrický ultrazvuk jsou přínosem jak
pro zaneprázdněné lékaře, tak pro pacienty. Aplikační možnosti systému Aplio
pro komplexní zobrazování objemu rozšiřuje diagnostické možnosti do dalšího
rozměru zobrazení pomocí mimořádně vysoké kvality obrazů a optimálnímu
systému práce.

Režim Advanced Dynamic Flow přidává k barevnému Dopplerovskému zobrazování vynikající prostorové rozlišení pro odhalení komplexních průtokových struktur s bezkonkurenční přesností a úrovní detailů.
Režim ADF zajišťuje vysokou snímkovací frekvenci a zároveň zachovává kvalitu obrazu režimu B-mode.

Luminance nabízí přirozeně vypadající 3D zobrazení ve vysoké kvalitě
i rozlišení, díky čemuž získáte silnou vizuální zpětnou vazbu s mimořádnou hloubkou a úrovní detailů již od prvního trimestru.

Široká škála možností více současných pohledů ukazuje řezy
s vysokým rozlišením, díky čemuž lze lépe pochopit anatomické
souvislosti a rozsah dané struktury.
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Přesná kvantifikace,
oblastní myokardiální funkce
Funkční vyhodnocení je základem kardiovaskulárního zobrazování. Pokročilé klinické
funkce systému Aplio mohou poskytnutím cenných doplňujících informací ve
srozumitelném vizuálním, parametrickém nebo kvantitativním formátu pomoci
s rychlejším a spolehlivějším stanovením diagnózy.

Asistent protokolů systému Aplio nabízí spolehlivou metodu k zajištění stejného průběhu
komplexních vyšetření u všech pacientů. Po aktivaci vás srozumitelná nabídka provede
krok za krokem celým vyšetřením.
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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.

Systém Aplio podporuje standardní i uživatelsky definované protokoly pro fyzickou i farmakologickou zátěž a nabízí komplexní balík funkcí pro rychlé a přesné vyhodnocení pohybu stěny.

Pokročilá technologie systému Aplio pro sledování pohybu stěny poskytuje okamžité
vizuální a kvantitativní vyšetření globální a oblastní dynamiky pohybu stěny myokardu.
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Se systémem Aplio vám půjde práce snadněji.
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.

Provedení vstřícné pro uživatele
S menším a lehčím systémem Aplio a550 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 a550 s optimálním nastavením
konzole do téměř jakékoli pozice.
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Zapnutí režimu autopilota
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.

Pracovní průběh a efektivitu dále
podporuje navigace na obrazovce pomocí
centrálního kulového ovladače. Vizuálně
vás provede vyšetřením a v průběhu
několika málo minut vám umožní
přizpůsobit a obsluhovat systém.
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Přístup ke všem oblastem
Systém Aplio je vybaven velkou dotykovou
obrazovkou podobnou tabletu, která má tři
interaktivní zóny. Můžete tak rychle prohlížet
a vybírat požadovanou funkci, zatímco
zbývající část displeje zůstává beze změny.

Funkce Realtime QuickScan zajišťuje vynikající kvalitu zobrazení,
čímž napomáhá k dosažení vyšší konzistence jednotlivých
vyšetření.

Pomocí vestavěné architektury systému Aplio pro RAW data můžete
klinická data kdykoli optimalizovat, prohlížet a analyzovat nebo
z nich sestavovat zprávy, aniž by došlo k jakékoli ztrátě funkčnosti.

Přesnost, konzistenci a rychlost vyšetření vám pomůže zvýšit řada
automatických nástrojů pro měření a analýzu.
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© Canon Medical Systems Corporation 2018. Všechna práva vyhrazena.
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Číslo modelu: CUS-AA550
MCAUS0303EA 2018-07 CMSC/SO/Vytištěno v Japonsku
Společnost Canon Medical Systems Corporation splňuje požadavky mezinárodně
uznávaných norem pro systém řízení kvality ISO 9001, ISO 13485.
Společnost Canon Medical Systems Corporation splňuje požadavky
normy pro systém řízení péče o životní prostředí ISO 14001.
Aplio, ApliPure, Dynamic Flow a Made for Life jsou ochranné známky společnosti
Canon Medical Systems Corporation.

Vyloučení odpovědnosti: Některé funkce popsané v této brožuře nemusí být
komerčně dostupné u všech zobrazených systémů nebo mohou vyžadovat
zakoupení dalšího příslušenství. Podrobné informace vám sdělí místní
zástupce společnosti Canon Medical Systems.

