
Rozwiązanie do badań piersi

NOWE MOŻLIWOŚCI  
DLA PROFESJONALISTÓW

Opieka zdrowotna kobiet 
przez całe ich życie

Zabezpiecz swoją praktykę
Cyberbezpieczeństwo w opiece zdrowotnej według firmy Samsung

Zapewnij spokój ducha swojemu szpitalowi i pacjentom
Aby sprostać coraz ważniejszej potrzebie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, firma Samsung oferuje rozwiązanie wspomagające naszych klientów, 
dostarczając narzędzia przeznaczone do ochrony przed cyberzagrożeniami, które mogą zagrozić bezcennym danym pacjentów i ostatecznie obniżyć 
jakość opieki medycznej. Rozwiązanie Samsung jest oparte na przestrzeganiu triady ClA (w skład której wchodzą poufność, integralność i dostępność) 
i obejmuje kompleksowe podejście do zapewnienia skutecznej ochrony w oparciu o trzy filary, którymi są: zapobieganie włamaniom, kontrola 
dostępu i ochrona danych.

Zapobieganie włamaniom

Narzędzia do ochrony przed 
cyberzagrożeniami wynikającymi 
z ataków z zewnątrz

• Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo, 
w tym program antywirusowy i firewall

• Bezpieczny system operacyjny

Kontrola dostępu

Wzmocniony nadzór umożliwiający 
śledzenie dostępu do danych pacjentów

• Zarządzanie kontami
• Rozszerzona ścieżka audytu

Ochrona danych

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

• Ochrona danych
• Bezpieczeństwo przesyłania

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 medycznej. 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 aparatach ultrasonograficznych, zapewniając skuteczną i pewną diagnostykę.
• Opisane urządzenie, 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.
• Opisane urządzenie jest wyrobem medycznym – przed rozpoczęciem jego używania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
• Prestige nie jest nazwą urządzenia, lecz terminologią marketingową.

1. Jest to funkcja opcjonalna, która może wymagać dodatkowego zakupu.
2. Obraz kliniczny uzyskany przy użyciu systemu ultrasonograficznego RS85 V1.00.
3. Funkcje S-Detect™ dla piersi i S-Detect™ dla tarczycy nie są dostępne w Kanadzie.
 W Stanach Zjednoczonych funkcje Margines, Cechy tylne i Wzór echa, pozycje klasyfikacji S-Detect dla piersi, są ręczne, nie są więc określane 

automatycznie.
 Także zalecenia dotyczące tego, czy w S-Detect™ wyniki są łagodne, czy złośliwe, nie mają zastosowania w Stanach Zjednoczonych.
4. Wartość odkształcenia dla ElastoScan+™ nie jest dostępna w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
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SAMSUNG MEDISON CO., LTD.

© 2020 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.
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Prestige

Rewolucyjna zmiana 
w zaawansowanej 
diagnostyce

Podejście do badań piersi w ultrasonografie RS85 Prestige zostało zrewolucjonizowane 
dzięki nowym funkcjom diagnostycznym opartym na doskonałej jakości obrazowania. 
Zaawansowane, inteligentne technologie pomagają zwiększyć pewność diagnostyczną 
w trudnych przypadkach, a łatwy w użyciu system upraszcza wykonywanie rutynowych badań.

TECHNOLOGIE OBRAZOWANIA ZREDEFINIOWANE DZIĘKI 
Crystal Architecture™

*  szybkość przesyłania danych 
dla dużych częstotliwości 
odświeżania

*  moc przetwarzania  
dla obrazu wysokiej jakości

* pamięć GPU  
dla szybkiego renderowania

* W porównaniu z Samsung RS85 V1.0

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

ClearVision
Filtr redukcji szumów zwiększa wyrazistość krawędzi 
oraz tworzy ostrzejsze obrazy 2D w celu zapewnienia 
optymalnej skuteczności diagnostycznej. Ponadto funkcja 
ClearVision zapewnia optymalizację dostosowaną 
do aplikacji i zaawansowaną rozdzielczość czasową 
w trybie skanowania na żywo.

MV-Flow™ 1
Funkcja MV-Flow™ umożliwia detekcję mikronaczyń 
i powolnego przepływu krwi z barwnym wyświetleniem 
intensywności przepływu krwi. Nadaje się do obserwacji 
zarówno przepływu krwi w strukturach mikronaczyniowych, 
jak i objętości powolnego przepływu krwi.

NeedleMate™
Funkcja NeedleMate™ niezwykle precyzyjnie wizualizuje 
igłę podczas wykonywania zabiegów takich jak blokady 
nerwów czy biopsje cienkoigłowe. Dodanie sterowania 
wiązki do funkcji NeedleMate™ zwiększa dokładność 
i skuteczność zabiegu.
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S-Harmonic™
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S-Detect™ dla piersi 1,3

Funkcja ta analizuje wybrane zmiany w badaniu 
ultrasonograficznym piersi i przedstawia wyniki analizy, 
stosując system BIRADS ATLAS* (Breast Imaging-
Reporting and Data System, Atlas) w celu zapewnienia 
standaryzowanego wyniku, jak też wspomaga diagnostykę 
przy usprawnionej organizacji pracy.

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

Większa powtarzalność
Dzięki zaawansowanym, inteligentnym rozwiązaniom obejmującym szeroki zakres funkcji oceny 
ilościowej ultrasonograf RS85 Prestige zapewnia powtarzalność pomiarów, redukując jednocześnie 
zmienność pomiędzy użytkownikami.

S-Shearwave Imaging™ 1
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 
z wykorzystaniem fali poprzecznej. 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.

ElastoScan™ 1,4

Diagnostyczna technika ultradźwiękowa do obrazowania 
elastyczności o nazwie ElastoScan™ określa transformację 
odkształcenia tkanki przez siły wewnętrzne lub zewnętrzne 
i przekształca względną sztywność w kolorowy obraz.

Więcej wartościowych informacji
Specjalistyczne narzędzia oferują nowe perspektywy i dostarczają dodatkowych informacji 
ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji.

E-Breast™ 1

E-Breast to technologia, która oblicza współczynnik 
odkształcenia (strain ratio) pomiędzy wybranym obszarem 
docelowym a otaczającą go tkanką tłuszczową. Wymaga 
ona wybrania przez użytkownika tylko jednego obszaru 
ROI. Ten uproszczony proces zwiększa powtarzalność 
i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu poprzez eliminację 
etapu ręcznego wyboru referencyjnego obszaru 
tkanki tłuszczowej.

E-Strain™ 1

Funkcję E-Strain™ opracowano, aby umożliwić szybkie 
i łatwe obliczenie współczynnika odkształcenia pomiędzy 
dwoma ocenianymi obszarami w codziennej praktyce. 
Wystarczy oznaczyć dwa obszary docelowe, aby uzyskać 
dokładne, spójne wyniki, pozwalające podejmować 
świadome decyzje w różnorodnych procedurach 
diagnostycznych.

CEUS+ 1
CEUS+ to technologia obrazowania z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastowych. 
Środek kontrastowy wstrzyknięty dożylnie lub inną drogą w postaci mikropęcherzyków ulega nieliniowemu rezonansowi 
z powodu stymulacji energią ultradźwięków. Oprócz nieliniowego sygnału generowanego za pomocą tej metody obraz 
ultrasonograficzny ze wzmocnieniem kontrastowym jest tworzony przy użyciu sygnału harmonicznego, a następnie 
wykorzystywany do celów diagnostycznych w oparciu o charakterystykę kontrastu w funkcji czasu.

Nowe możliwości dla profesjonalistów 
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Prestige

EzExam+™
EzExam+™ umożliwia opracowanie lub używanie 
predefiniowanego protokołu, a także przypisanie 
protokołów do badań, które są regularnie wykonywane 
w szpitalu, aby zredukować liczbę wymaganych kroków 
podczas każdego badania. W szczególności w przypadku 
badania piersi można ustalić kolejność badania za pomocą 
ekranu dotykowego w zależności od pozycji głowicy, a także 
automatycznie zastosować funkcje BodyMarker, Notatka, 
Pomiar itp.

Większa wydajność
Ultrasonograf RS85 Prestige zaprojektowano w sposób zwiększający wydajność pracy poprzez redukcję 
liczby wciśnięć klawiszy, a także łączenie wielu czynności w jedną.

BodyMarker
Funkcja BodyMarker ustawia często używane położenie 
głowicy na ekranie dotykowym w celu szybkiego 
oznaczenia. Ponadto można dostosować położenie głowicy 
oraz jej kąt w znaczniku BodyMarker, aby usprawnić 
powtarzalny proces oznaczania.

Notatka
Funkcja ta pozwala wygodnie wybierać opisy badania piersi 
z ekranu dotykowego. Ponadto poszczególne pozycje mogą 
być grupowane i modyfikowane pod względem sekwencji 
w celu umożliwienia efektywnego wprowadzania opisu.

Galeria obrazów

Kompleksowy dobór głowic do badań piersi

Nowe możliwości dla profesjonalistów 


