Myslite dopredu.

Zamerané na život.

REALIZOVANÉ: Priekopnícke rozlíšenie 80 μm VOXEL

Plochý digitálny detektor (FPD). Funkcia automatického polohovania
Zväčšením vzdialenosti medzi stredom vyšetrovaného objektu a FPD pre
obrázky rozmerov ø 40 x V 40 mm, ø 60 x V 60 mm, ø 80 x V 80 mm
alebo ø 100 x v 100 mm je zväzok žiarenia takmer paralelný, čo poskytuje
obrázky s vysokým rozlíšením s minimálnym skreslením.

Spánková kosť: ø 60 x V 60 mm

Použitie optimálneho kolimátora röntgenového žiarenia, pre každú
zvolenú oblasť zobrazenia, umožňuje minimalizovať dávku žiarenia
na pacienta a zmenšiť rozptyl.

Paranazálne dutiny: ø 100 x V 100 mm

Vysoké rozlíšenie je zachované dokonca aj pri
zväčšenej zobrazovanej oblasti
Od širokej oblasti zobrazenia (ø 170 × V 120 mm)
po úzku oblasť zobrazenia (ø 40 × V 40 mm), je
vysoké rozlíšenie (s minimálnym skreslením)
zachované dokonca aj keď je obraz zväčšený
z ø 40 × V 40 mm na ø 170 × V 120 mm.

Sledovanie paranazálnych dutín spolu s pravou
a ľavou spánkovou kosťou: ø 170 x V 120 mm

REKONŠTRUKCIA ZVÄČŠENIA

FUNKCIA REKONŠTRUKCIE ZVÄČŠENIA môže generovať s vysokou rozlišovacou
schopnosťou trojrozmerné CT-obrázky rôznych oblastí záujmu, s voxelom veľkosti 80
μm, ktoré sú vytvorené z už zaznamenaných veľkorozmerných obrazov. To umožní
vysokú úroveň vyšetrenie a stanovenie diagnózy.

Výber možností rozlíšenia
Veľkosti voxelov 80 μm, 125 μm, 160 μm alebo 250 μm sa môžu
vybrať ako rozlíšenie pre ľubovoľnú oblasť zobrazenia.
Štandardné nastavenia:
ø 40 × v 40 mm: 80 μm
ø 60 × v 60 mm: 125 μm
ø 80 × v 80 mm: 160 μm
ø 100 × v 100 mm: 250 μm
ø 170 × v 120 mm: 250 μm

ø 170 × v 120 mm: veľkosť voxelu 250 μm,
obrazy rezov

ø 60 × v 60 mm: veľkosť voxelu 80 μm

Rádiografický postup
Malý kužeľovitý röntgenový zväzok ožiari
FPD na približne 18 sekúnd, zatiaľ čo Crameno vykoná jedno otočenie o 360°
okolo oblasti záujmu. Surové obrázky sú
digitalizované v FPD a sú prenesené do
počítača. Pri následnom spracovaní
rekonštrukčný algoritmus vygeneruje
trojrozmerné CT-obrazy s veľmi vysokým
rozlíšením a zobrazí ich na monitore
počítača.

Nízka efektívna dávka
Expozičný čas je približne 18 s a efektívna
dávka je len asi 1/7* hodnoty CTDIw pri
klasickom CT.

Izotropný Voxel
Voxel je izotropná kocka, ktorá poskytuje
veľmi detailný obraz bez artefaktov, ktoré
sú bežné pri klasických CT a sú zvyčajne
spôsobené odstupom jednotlivých rezov
a stúpaním závitu špirály.
Voxel: Minimálna jednotka trojrozmerných
dát.
Voxel veľkosti 250 µm Voxel veľkosti 80 µm

* Meranie hodnoty CTDIw bolo vykonané
v súlade s STN IEC 60601-2-44, pri
expozičných parametroch odporúčaných
firmou Morita. Porovnanie je urobené
s referenčnou hodnotou CTDIw pre
zobrazenie maxilofaciálnej oblasti
a nosných dutín uvedenej v ICRP 87,
Príloha A (ø 40 mm, v 40 mm).

ALGORITMUS ZOBRAZENIA PRE SPOJENIE KRYŠTÁLOVO
OSTRÉHO OBRAZU S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM
3D Accuitomo 170 poskytuje v okamihu voxel veľkosti
len 80 μm (mikrometer). Tento veľmi jemný voxel,
v kombinácii so schopnosťou jednotky vytvoriť 14bitový obraz v odtieňoch šedej farby, vytvára
obdivuhodnú úroveň jasu, nikdy predtým nevídanú vo
svete 3D-CT obrazov.
Novo vyvinutá funkcia rekonštrukcie zväčšenia
Dostupných päť rozmerov obrazu
ø 40 × v 40 mm, ø 60 × v 60 mm, ø 80 × v 80 mm,
ø 100 × v 100 mm, ø 170 × v 120 mm
Ponuka 3D CT obrazov s vysokým rozlíšením
s nízkou dávkou pre pacienta
Zobrazenie tvrdých aj mäkkých tkanív
Rozlišovacia schopnosť v širokom dynamickom
rozsahu a v presnej stupnici šedej farby
Umožňuje komplexné vyšetrenia a diagnostiku
spánkových kostí, paranazálnych dutín, sánky,
spodiny lebečnej atď.
One Data Viewer software pre prezeranie údajov
Funkcia stvárnenie objemu
Kompatibilný s vnútornou nemocničnou sieťou
Kompaktný
Podlahový priestor: 1,620 mm × 1,200 mm
Základnú technológiu poskytol NUBIC (Nihon University Business,
Research and Intellectural Property Center). Vyvinuté v spolupráci s
Nihon University School of Dentistry a firmou J.Morita Mfg. Corp.

VYSOKÉ ROZLÍŠENIE / NÍZKA DÁVKA

VEĽMI VYSOKÁ CITLIVOSŤ, VYSOKÉ ROZLÍŠENIE
Digitálny plochý detektor (FPD) poskytuje 3D CT-obrazy s vysokým rozlíšením pre
dôkladnejšie vyšetrenie pri diagnostike spánkových kostí, paranazálnych dutín, sánky,
spodiny lebečnej atď.

Digitálny plochý detektor (FPD)
FPD poskytuje vysokokvalitný obraz
konverziou röntgenového žiarenia na
digitálny signál. Nie je ovplyvňovaný
magnetickým poľom, má vysokú citlivosť
a vysoké rozlíšenie a vďaka širokému
dynamickému rozsahu je možné
vytvárať vysokokvalitné 3D CT-obrazy
s minimálnym kreslením.
Röntgenové žiarenie je konvertované
na viditeľné svetlo priamou interakciou
s CsI scintilátorom. Potom pole fotodiód
z amorfného kremíka konvertuje
viditeľné svetlo na elektrický signál. FPD
je veľmi tenký a má dlhú životnosť.
Táto funkcia je založená na údajoch typického výrobku

Veľmi vysoké rozlíšenie
Rozlíšenie 3D Accuitomo 170 je lepšie
ako 2 lineárne páry na mm (MTF 10%).
Vysoko detailný obraz má voxel veľkosti
80 µm.

Žiadne skreslenie obrazu
Receptor obrazu je plochý takže projekcia
röntgenového obrazu vzniká bez akéhokoľvek
skreslenia. Menej presný proces kompenzácie
skreslenia, ktorý je potrebný u analógových
systémov, nie je potrebný u FPD.

Široký dynamický rozsah*
Široký dynamický rozsah produkuje presnú
stupnicu šedej farby s vysokou rozlišovacou
schopnosťou. To umožňuje zobraziť súčasne
mäkké aj tvrdé tkanivá. FPD poskytuje vyššiu
reprodukovateľnosť stupnice šedej farby použitím
14-bitovej technológie.
Vytvára vysokokvalitné röntgenové snímky oblastí
mäkkých tkanív rovnako ako aj tvrdých tkanív.
* Dynamický rozsah:
Číselné hodnoty, ktoré vyjadrujú reprodukovateľnosť signálu a pomer
medzi najvyššou a najnižšou vstupnou hodnotou v dB. Dynamický
rozsah digitálneho signálu je niekedy vyjadrený tiež v bitoch. Najnižšia
úroveň signálu je daná hladinou po odčítaní hladiny šumu. Hodnota
dynamického rozsahu udáva aký slabý signál sa môže reprodukovať,
alebo inými slovami, aký veľký kontrast v rozlíšení sa skutočne ukáže.

JEDNODUCHÉ SPRACOVANIE OBRAZU

FUNKCIA VIACNÁSOBNÉHO SPRACOVANIA OBRAZU umožňuje programu pre
stvárnenie objemu i-Dixel zobraziť množstvo užitočných informácií. Software je
bezproblémovo integrovateľný do vašej počítačovej siete.

i-Dixel
Stvárnenie objemu
i-Dixel pomocou funkcie stvárnenia objemu
generuje trojrozmerné obrazy anatomických
štruktúr na monitore. Trojrozmerné CT-obrazy
s vysokým rozlíšením tvrdých aj mäkkých tkanív
možno získať nastavením histogramu a prahovej
úrovne v závislosti na oblasti vyšetrenia.

Vytvorenie rezov v reálnom čase
Obrazy stvárneného objemu a obrazy rezov sú
navzájom prepojené. Uhly pozorovania a/alebo
uhly rezov možno sledovať simultánne a možno
s nimi ľahko narábať v reálnom čase potiahnutím
myšou na ľubovoľnom mieste na obraze objemu
alebo na obrazoch rezov.

Oblúková MPR
Pomocou oblúkovej multiplanárnej rekonštrukcie
možno pozerať priečne rezy pozdĺž dentálneho
oblúka.

Ďalšie kľúčové funkcie
-

Okná zobrazenia rovín XYZ
Vytvorenie nových rezov
Zväčšenie obrazu
Otočenie obrazu
Histogram
Vylepšenie obrysov
Meranie vzdialeností a uhlov
Negatívne zobrazeni
Zrkadlové zobrazenie
Meranie vzdialenosti rezov
Kompatibilné s DICOM 3.0
Kontrola hustoty
Zobrazenie orientácie pacienta
Meranie hustoty

ZDIEĽANIE OBRAZOVÝCH DÁT
INŠTALOVANIE SOFTWARE I-DIXEL na všetkých počítačoch na klinike umožní
zdieľať obrazové dáta na každom pripojenom počítači. Sledovanie obrázkov na
počítačoch mimo siete kliniky je možné pomocou programu One Data Viewer bez
nutnosti inštalovať i-Dixel.
One Data Viewer Software
One Data Viewer je unikátny software firmy
Morita, ktorý je samostatnou aplikáciou.
Umožňuje zobrazenie 3D CT-obrazov na
počítači bez programu i-Dixel. Dátové
súbory môžu byť prijaté kdekoľvek
a zobrazené na ľubovoľnom počítači bez iDixel.
One Data Viewer EX
Možno sledovať 3D CT-obrazy a informácie
o pacientovi.
One Data Viewer Plus (voliteľné)
Navyše k funkciám programu Data Viewer
EX verzia Plus umožňuje meranie uhlov
a vzdialeností, zväžšovanie, obrátenie
obrazu a ďalšie nastavenia pre jas, kontrast
a gama funkciu.

i-Dixel Viewer Software
Inštalovaním programu i-Dixel Viewer na
hociktorý počítač možno využívať všetky
funkcie i-Dixelu.

Podpora DICOM (voliteľné)
i-Dixel môže byť bezpečne integrovaný do vnútornej počítačovej siete kliniky kompatibilnej
s DICOM. DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine (digitálne zobrazenie
a komunikácia v medicíne) vytvára a uchováva medzinárodný štandard pre obrazovú dátovú
komunikáciu a archivovanie tak, aby bola dosiahnutá kompatibilita medzi rôznymi
informačnými systémami v zdravotníckych zariadeniach. DICOM umožňuje výmenu
diagnostických obrazov, údajov o vyšetrovaných pacientoch a ďalších dôležitých informácií
bez ohľadu na výrobcu a model príslušného zdravotníckeho zobrazovacieho systému.
Podporuje tiež systémovú architektúru prepojenú na HIS/RIS.

JEDNODUCHÉ, PRESNÉ NASTAVENIE POLOHY
TRI POLOHOVACIE LASEROVÉ LÚČE displej uľahčujú nastavenie polohy pacienta. Podpera
brady stabilizuje hlavu pacienta a bráni pohybu. Prehľadný obrázok umožňuje ešte presnejšie
nastavenie polohy.
Jednoduché ako jedna, dva, tri
Oblasť záujmu môže byť jednoducho nastavená použitím troch laserových polohovacích lúčov.
Počas röntgenového vyšetrenia je pacient stabilizovaný pomocou podpery brady a opierky
hlavy.
Dvojsmerný prehľad
Pre ešte presnejšie nastavenie polohy sa môžu vytvoriť prehľadné obrazy.* Po nastavení
polohy sa vykonajú dva statické röntgenové obrazy koronárnej a sagitálnej roviny pre
potvrdenie, že poloha je presná. Ak je nutné správne nastavenie, poloha sa môže zmeniť
potiahnutím kurzoru po monitore a jeho premiestnením do požadovaného centra oblasti
záujmu. Potom sa kreslo pacienta automaticky presunie do správnej polohy stlačením klávesy
READY na ovládacom panely.

3D-CT obraz s oblasťou záujmu
umiestnenou v strede

* Zhotovenie prehľadných obrazov (80 kV, 2 mA) zvýši dávku röntgenového žiarenia o približne 6%.

ZVÄČŠENÁ REKONŠTRUKCIA OBLASTI ZÁUJMU
Sila rozlíšenia 80 μm!
Viac detailov je možné sledovať použitím zväčšenia rekonštrukcie obrazu (80 μm voxel)
špecifikovanej oblasti záujmu ako sú spánkové kosti alebo paranazálne dutiny.

Obraz spánkovej kosti, Ø 60 x V 60 mm, voxel: 125 µm

Obraz paranazálnych dutín, Ø 100 x V 100 mm, voxel: 125 µm

Zväčšená rekonštrukcia obrazu
sluchových kostičiek

Zväčšená rekonštrukcia obrazu čuchovej dutiny

VYSOKÉ ROZLÍŠENIE AJ PRI VEĽKEJ OBLASTI ZOBRAZENIA

Definovanie veľkých obrazov rozmeru Ø 170 × V 120 mm umožňuje komplexné vyšetrenie
a diagnostiku mäkkých a tvrdých tkanív celej hlavy a oblasti krku.

Ø 170 × V 120 mm, voxel: 250 μm ( 90 kV, 6 mA )

Po zväčšení rekonštrukcie
Pozorovanie 3D detailov
anatomickej štruktúry sa
môže uskutočniť použitím
funkcie stvárnenia objemu.

REDUKCIA EFEKTÍVNEJ DÁVKY OBMEDZENÍM OBLASTI CT
Efektívna dávka môže byť znížená výberom vhodnej veľkosti oblasti zobrazenia a jej
prispôsobením oblasti záujmu.
Zobrazovaná oblasť: ø 40 mm x V 40 mm, ø 60 mm x V 60 mm, ø 80 mm x V 80 mm,
ø 100 mm x V 100 mm, ø 170 mm x V 120 mm.

Prehľadné obrazy

Obrazy stvárnenia objemu

VYSOKÉ ROZLÍŠENIE AJ PRI VEĽKEJ OBLASTI ZOBRAZENIA

Definovanie veľkých obrazov rozmeru Ø 170 × V 120 mm umožňuje komplexné vyšetrenie
a diagnostiku mäkkých a tvrdých tkanív celej hlavy a oblasti krku.

Ø 170 × V 120 mm, voxel: 250 μm ( 90 kV, 6 mA )

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Špecifikácia

Rozmery

Obchodný názov
Model
Typ
Vstupné napätie
Príkon
Röntgenový žiarič
Napätie lampy
Prúd
Veľkosť ohniska
Expozičný čas
Veľkosť oblasti
zobrazenia

Veľkosť voxelu
Vonkajšie rozmery
Hlavná jednotka
Ovládač
Hmotnosť

3D Accuitomo
XYZ Slice View Tomograph
MCT-1
EX 1/2 F17
220/230/240 V AC (EX-2F8)
Max. 2,0 kVA
60 – 90 kV
1 – 10 mA
0,5 mm
Menej ako 18 s
Ø 40 x výška 40 mm
Ø 60 x výška 60 mm
Ø 80 x výška 80 mm
Ø 100 x výška 100 mm
Ø 170 x výška 120 mm
80 µm, 125 µm, 160 µm,
1250 µm
Šírka x hĺbka x výška
1620 x 1200 x 2080 mm
96 x 40 x 115 mm
400 kg

1.
2.
3.
4.

Vývod počítačového kábla a ovládacieho kábla
Vývod elektrického napájania
Vývod ovládacieho kábla
Vývod počítačového kábla

*

Počas röntgenového vyšetrenia boli pacientovi poskytnuté osobné ochranné prostriedky na ochranu pred
röntgenovým žiarením.
Dizajn a špecifikácia zariadenia sa môžu meniť.

*
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