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Zabezpiecz swoją placówkę

Bezpieczeństwo cybernetyczne w opiece zdrowotnej według firmy Samsung
Zapewnij bezpieczeństwo danych swojej placówce i pacjentom
Aby sprostać coraz ważniejszej potrzebie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, firma Samsung wspomaga klientów, dostarczając
narzędzia przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, które mogą zagrozić bezcennym danym pacjentów
i ostatecznie obniżyć jakość opieki medycznej. Rozwiązania bezpieczeństwa cybernetycznego Samsung są oparte na przestrzeganiu
triady ClA (confidentiality, integrity, availability – poufność, integralność i dostępność) i obejmują kompleksowe podejście
do zapewnienia skutecznej ochrony w oparciu o następujące filary: Zapobieganie włamaniom, kontrola dostępu i ochrona danych.

Zapobieganie włamaniom

Kontrola dostępu

Ochrona danych

Narzędzia do ochrony przed
zagrożeniami cybernetycznymi
wynikającymi z ataków z zewnątrz

Wzmocniony nadzór umożliwiający
śledzenie dostępu do danych
pacjentów

Funkcje szyfrowania w celu
zabezpieczenia danych – zarówno
nieużywanych, jak i przesyłanych

‧ Narzędzia zapewniające
bezpieczeństwo, m.in. takie jak
programy antywirusowe i firewalle
‧ Bezpieczny system operacyjny

‧ Zarządzanie kontami
‧ Rozszerzona ścieżka audytu

‧ Ochrona danych
‧ Bezpieczeństwo przesyłania

* Opisany produkt, funkcje, opcje i głowice mogą nie być dostępne na rynku w niektórych krajach. Ze względów prawnych nie można też zagwarantować ich dostępności
w przyszłości. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skontaktować się z lokalną siecią sprzedaży.
* Opisany produkt jest wyrobem medycznym – przed rozpoczęciem jego używania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkownika.
* Beyond Experience™ nie jest nazwą funkcji, lecz terminem marketingowym firmy Samsung.
* S Vision™ to nazwa technologii obrazowania ultrasonograficznego firmy Samsung.
* S Vue Transducer™ nie jest nazwą funkcji, lecz zaawansowanej technologii głowic firmy Samsung.
* Wszystkie obrazy kliniczne znajdujące się w tym katalogu uzyskano przy użyciu systemu ultrasonograficznego RS85 V1.0.
Informacje o Samsung Medison CO., LTD.
Samsung Medison, podmiot stowarzyszony Samsung Electronics, jest globalną firmą medyczną założoną w 1985 roku. Zgodnie ze swoją misją – ochrony zdrowia ludzi oraz
zapewnienia im komfortu życia – firma na całym świecie produkuje diagnostyczne systemy ultrasonograficzne znajdujące zastosowanie na różnych polach diagnostyki
ultrasonograficznej. Firma Samsung Medison wprowadziła na rynek technologię Live 3D w 2001 roku, a od czasu gdy stała się częścią Samsung Electronics w 2011 roku, integruje
technologie informatyczne, przetwarzania obrazu, półprzewodnikowe i komunikacyjne w urządzeniach ultrasonograficznych, zapewniając skuteczną i pewną diagnostykę.

SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
© 2019 Samsung Medison. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma Samsung Medison zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, opakowaniach,
specyfikacjach i funkcjach opisanych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia
i bez jakichkolwiek zobowiązań.

CT-RS80 EVO V1.00_IMC_190830-EN

Zeskanuj kod lub odwiedź stronę
www.samsunghealthcare.com,
aby uzyskać więcej informacji

Odkryj EVOlucyjne
obrazowanie USG
Beyond Experience™ to zintegrowane rozwiązanie zaprojektowane z myślą
o zaoferowaniu specjalistom nowego, wyjątkowego doświadczenia w diagnostyce,
oferującego doskonałe obrazowanie, zaawansowaną inteligencję, wygodną ergonomię
pracy i opiekę skupioną na pacjencie.
RS80 EVO to uniwersalny system zapewniający doskonałą jakość obrazu w szerokim
zakresie zastosowań, między innymi w badaniach jamy brzusznej, serca, naczyń
krwionośnych i struktur mięśniowo-szkieletowych, a także oferujący zaawansowane
funkcje diagnostyczne. Nasz system ultrasonograficzny pomoże Ci szybko podejmować
właściwe decyzje, jednocześnie zachowując jednorodność badań.

Ultrasonograf

RS80 EVO

Doskonały obraz

BEYOND EXPERIENCE™
Zaangażowanie firmy Samsung
we wspomaganie podejmowania właściwych decyzji

Zaawansowana
inteligencja

Komfort
pracy

Opieka skupiona
na pacjencie
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Doskonała jakość obrazu
Opracowane przez firmę Samsung technologie poprawy obrazu oraz tłumienia artefaktów
zapewniają wyraźne, szczegółowe obrazowanie, które zdecydowanie zwiększa pewność
diagnostyczną. Z kolei specjalistyczne narzędzia oferują nowe perspektywy i dostarczają
dodatkowych informacji ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji.

Algorytm obrazowania S Vision™
Dzięki zintegrowanym w RS80 EVO algorytmowi
obrazowania S Vision™ sygnały cyfrowe tworzą
wyraźny obraz o najwyższej rozdzielczości.

Noise

Resolution

Penetration

Uniformity

* Powyższy obraz służy wyłącznie celom ilustracyjnym i może różnić się
od rzeczywistego działania urządzenia.

S-Harmonic™
Funkcja S-Harmonic™ redukuje zakłócenia sygnału,
poprawia kontrast i zapewnia jednolitą jakość całego
obrazu – zarówno struktur położonych blisko, jak i daleko.

MV-Flow™
Funkcja MV-Flow™ stanowi innowacyjną alternatywę dla
trybu Power Doppler przy wizualizacji wolnych przepływów
w strukturach mikronaczyniowych. Dzięki dużej liczbie
klatek i zaawansowanemu filtrowaniu funkcja MV-Flow™
zapewnia szczegółowy obraz przepływu krwi w odniesieniu
do tkanek otaczających bądź patologii przy zwiększonej
rozdzielczości przestrzennej.

S-Flow™

Wyłączona funkcja S-Harmonic™

Włączona funkcja S-Harmonic™

Pęcherzyk żółciowy

Nerka w trybie MV-Flow™

CEUS+

HQ-Vision™
Funkcja HQ-Vision™ zapewnia najwyższą jakość obrazu,
łagodząc charakterystykę obrazów USG, które są nieco
bardziej rozmyte niż widok rzeczywisty.

Wyłączona funkcja HQ-Vision™

S-Flow™ to technologia obrazowania w trybie kierunkowego
Power Dopplera, poprawiająca wizualizację drobnych
przepływów krwi.

Włączona funkcja HQ-Vision™

CEUS+ to technologia obrazowania z wykorzystaniem
ultrasonograficznych środków kontrastowych. Środek
kontrastowy wstrzyknięty dożylnie lub inną drogą w postaci
mikropęcherzyków ulega nieliniowemu rezonansowi
z powodu stymulacji energią ultradźwięków. W trybie CEUS+
obraz ultrasonograficzny ze wzmocnieniem kontrastowym
jest tworzony również przy użyciu sygnału harmonicznego
oraz wykorzystywany do celów diagnostycznych w oparciu
o charakterystykę napływu kontrastu w funkcji czasu
w wybranym przez użytkownika obszarze.

Palec

MV-Flow™ w badaniu tarczycy

ClearVision

S-Fusion™

Funkcja ClearVision zapewnia wyraźniejsze uwidocznienie
granic tkanek dzięki zastosowaniu filtra redukcji szumów
i generowaniu wyraźnych obrazów 2D. Redukuje artefakt
typu „halo”, który pojawia się, gdy kontur tkanki jest
wzmocniony, a także eliminuje szum na granicach tkanek.

Funkcja S-Fusion umożliwia jednoczesne zlokalizowanie zmiany za pomocą ultrasonografii w czasie rzeczywistym w połączeniu
z innymi metodami obrazowania przestrzennego. Opracowana przez firmę Samsung funkcja automatycznej rejestracji pomaga
szybko i precyzyjnie łączyć obrazy, zwiększając wydajność i skracając czas trwania procedury. Funkcja S-Fusion™ umożliwia
precyzyjne określanie lokalizacji podczas zabiegów interwencyjnych i innych zaawansowanych procedur klinicznych.

S-Fusion™ dla gruczołu krokowego
Wyłączona funkcja ClearVision

Włączona funkcja ClearVision

Funkcja S-Fusion™ dla prostaty umożliwia bezpieczną nawigację i precyzyjne określanie lokalizacji podczas biopsji gruczołu
krokowego w oparciu o modele 3D utworzone na podstawie zbiorów danych z badania MR.

Trzustka
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ArterialAnalysis™
Funkcja ArterialAnalysis™ pozwala wykryć zmiany
czynnościowe w naczyniach krwionośnych, dostarczając
między innymi wyniki pomiarów sztywności, grubości
kompleksu intima-media oraz szybkości fali tętna w
tętnicy szyjnej wspólnej. Ponieważ zmiany czynnościowe
pojawiają się wcześniej niż nieprawidłowości morfologiczne,
technologia ta umożliwia wczesne wykrywanie chorób
sercowo naczyniowych.
Tętnica szyjna wspólna

S-3D Arterial Analysis™
Funkcja S-3D ArterialAnalysis™ upraszcza pomiar objętości
blaszki miażdżycowej, oferując trójwymiarowe modelowanie
tętnic. Dzięki opracowanej przez firmę Samsung funkcji
S-3D ArterialAnalysis™ uzyskanie informacji na temat
objętości blaszki miażdżycowej jest zaskakująco szybkie i
łatwe nawet w trudnych przypadkach. Dodatkowo funkcja
ta pozwala na śledzenie zmian morfologicznych w tętnicy.

Tętnica szyjna wspólna

Większa powtarzalność
Dzięki zaawansowanym, inteligentnym rozwiązaniom, obejmującym szeroki zakres funkcji oceny
ilościowej, ultrasonograf RS80 EVO zapewnia powtarzalność pomiarów przy jednoczesnej redukcji
zmienności pomiędzy użytkownikami.

S-Shearwave Imaging™
Funkcja S-Shearwave Imaging™ umożliwia nieinwazyjną ocenę sztywności tkanek/zmian w różnych aplikacjach, np. w badaniach
gruczołów piersiowych, wątroby, układu mięśniowo szkieletowego i gruczołu krokowego. Elastogram barwny, pomiary ilościowe,
opcja podwójnego lub pojedynczego wyświetlania oraz wybierane przez użytkownika funkcje ROI są szczególnie przydatne
w dokładnej diagnostyce chorób piersi i wątroby.

Wątroba
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Pierś

S-Detect™ dla piersi

S-Detect™ dla tarczycy

Jest to funkcja, która analizuje wybrane zmiany w badaniu
ultrasonograficznym piersi i przedstawia wyniki analizy,
stosując leksykon BIRADS* (Breast Imaging-Reporting and
Data System, Atlas) w celu zapewnienia standaryzowanego
wyniku. Wspomaga diagnostykę przy usprawnionej
organizacji pracy.

Jest to funkcja, która analizuje wybrane zmiany
w badaniu ultrasonograficznym tarczycy i przedstawia
rezultaty analizy, zapewniając standaryzowane
wyniki w oparciu o wytyczne *ATA, BTA, EU-TIRADS
i K-TIRADS. Wspomaga diagnostykę przy usprawnionej
organizacji pracy.

* Zarejestrowany znak towarowy ACR i wszystkie prawa zastrzeżone
przez ACR.

* ATA: Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologicze
BTA: Brytyjskie Towarzystwo Endokrynologicze
EU-TIRADS: Europejski system przedstawiania wyników i raportów z badań tarczycy
K-TIRADS: Koreański system przedstawiania wyników i raportów z badań tarczycy

Pierś

Tarczyca
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13,3 calowy odchylany
ekran dotykowy
Odchylany ekran dotykowy firmy
Samsung można dostosować
do preferencji użytkownika w
każdych warunkach.

Panel sterowania
regulowany w 6 kierunkach
Panel sterowania aparatu
RS80 EVO oferuje 6 ustawień,
co pozwala zoptymalizować
pozycję oraz zredukować
przemęczenie użytkownika związane
z powtarzającymi się ruchami.
Po wyłączeniu panel sterowania
powraca do pozycji wyjściowej,
co ułatwia przemieszczanie
urządzenia.

Podgrzewacz żelu
Podgrzewacz żelu z dwustopniową
regulacją temperatury zapewnia
komfort badania.

Większa wydajność
System RS80 EVO zaprojektowano w sposób zwiększający wydajność pracy poprzez redukcję
liczby wciśnięć klawiszy, a także łączenie wielu czynności w jedną.

Dostosowanie ekranu
dotykowego
Dostosowywany interfejs ekranu
dotykowego umożliwia użytkownikowi
przeniesienie często używanych
funkcji na pierwszą stronę, dzięki
czemu może on skoncentrować się
na pacjencie zamiast na urządzeniu.
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QuickPreset

Pełny ekran

Użytkownik może jednym dotknięciem
aktywować najczęściej używane
kombinacje głowic i presetów.
Funkcja szybkich ustawień wstępnych
zwiększa wydajność, dzięki czemu
wykonywanie badań staje się prostsze.

W trybie pełnoekranowym
badanie można wyświetlić
na całym monitorze.

Hamulec
centralny
Pojedynczy pedał
kontroluje centralny
mechanizm blokujący,
umożliwiając wygodne
unieruchomienie konsoli.
Pozwala to zwiększyć
komfort podczas
wykonywania badań.

Skrętne koła
4 skrętne koła umożliwiają
łatwe przemieszczanie aparatu.
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Kompleksowy dobór głowic
Głowice konweksowe
CA1-7A

Guz piersi

Tętnica szyjna wspólna

Zastosowanie: jama brzuszna,
położnictwo, ginekologia,
kontrast

CA3-10A

Zastosowanie: jama brzuszna,
położnictwo, ginekologia

CA2-8A

Zastosowanie: jama brzuszna,
położnictwo, ginekologia

CF4-9

Zastosowanie: badania
pediatryczne, naczyniowe

Głowice liniowe
LA4-18B

Zastosowanie: małe narządy,
badania naczyniowe, układ
mięśniowo-szkieletowy

L3-12A

Zastosowanie: małe narządy,
badania naczyniowe, układ
mięśniowo-szkieletowy

LA3-16A

Zastosowanie: małe narządy,
badania naczyniowe, układ
mięśniowo-szkieletowy

Głowice kardiologiczne
Tętnica szyjna wewnętrzna

Auto IMT+

PM1-6A

Zastosowanie: kardiologia,
TCD, jama brzuszna

PA3-8B

Zastosowanie: kardiologia,
badania pediatryczne, jama
brzuszna

Strain+

Zastosowanie: małe narządy,
badania naczyniowe, układ
mięśniowo-szkieletowy

LA3-16AI

Zastosowanie: układ
mięśniowo-szkieletowy

Głowice wewnątrzjamowe
PA4-12B

Zastosowanie: kardiologia,
badania pediatryczne

Głowice CW
CW6.0

LA2-9A

EA2-11B

Zastosowanie: położnictwo,
ginekologia, urologia

E3-12A

Zastosowanie: położnictwo,
ginekologia, urologia

Głowica TEE
DP8B

DP2B

MMPT 3-7

Projekcja 4 jamowa
Zastosowanie: kardiologia

Zastosowanie: kardiologia

Zastosowanie: kardiologia

Zastosowanie: kardiologia

Głowice wolumetryczne
CV1-8A

Zastosowanie: jama
brzuszna, położnictwo,
ginekologia

E-BreastTM
10 RS80 EVO

E-ThyroidTM

LV3-14A

Zastosowanie: układ
mięśniowo-szkieletowy, małe
narządy, badania naczyniowe

* Niektóre głowice mogą nie być dostępne w niektórych krajach.

V5-9

Zastosowanie: położnictwo,
ginekologia, urologia

EV3-10B

Zastosowanie: położnictwo,
ginekologia, urologia
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