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3DIMENSIONS™
mértékadó emlőrákdiagnosztikai eszköz

A 3Dimensions ™ mammográfiai rendszert úgy tervezték, hogy a radiológusok számára magas minőségű 
3D ™ képeket, a betegek számára kényelmesebb mammográfiai vizsgálatot, a kezelők számára pedig könnyen 
végezhető munkafolyamatot biztosítson. Ismerje meg, hogy az élesebb képek és az intelligens technológia 
hogyan teszi még egyszerűbbé a karcinómák megtalálását – függetlenül a páciens korától, vagy az emlőszövet 
sűrűségétől.

A 3Dimensions ™ mammográfiai rendszer, mely egyet jelent a páratlan teljesítményű 3D Mammography ™ 
vizsgálatunkkal, pontosabb, mint a hagyományos 2D mammográfok, azoknál akár 65% -kal több invazív emlőrákot 
fedez fel.

3D Mammography ™ vizsgálat 
Klinikailag igazolt vizsgálat:

 A hagyományos 2D módszerhez képest a 3D 
Mammography ™ vizsgálat segítségével 20-65% -kal 
több emlő karcinóma ismerhető fel. 

 Ez az egyetlen emlő tomoszintézis vizsgálat, amelyet 
az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési 
Hivatal (FDA) a sűrű emlőszövettel rendelkező nők 
esetében is kiválónak minősített.

 A visszahívások számát akár 40%-kal is csökkenti, 
a 2D-hez hasonlítva.

A létező leggyorsabb, legnagyobb felbontású emlő 
tomoszintézis mammográfiás rendszer.

Clarity HD technológia

Bemutatja a továbbfejlesztett diagnosztikai 
megbízhatóságra tervezett leggyorsabb és legnagyobb 
felbontású detektorunk teljes eszköztárát, amely 
lehetővé teszi a 3,7 másodperc alatti, nagy felbontású 
3D ™ képalkotást, mely az iparágban a leggyorsabb és 
legnagyobb felbontás.



SMARTCURVE™ EMLŐSTABILIZÁLÓ RENDSZER

A hajlított összenyomó felületnek és a kapcsolódó 
algoritmusnak köszönhetően kompromisszum nélküli 
képminőség mellett javul a páciens komfort érzete.

INTELIGENS 2D™ KÉPALKOTÓ TECHNOLÓGIA

A gyorsabb kiolvasási idő és a tökéletesített 
diagnosztikai megbízhatóság érdekében került 
kifejlesztésre az új, alacsony dózisú 3D ™ vizsgálatokon 
alapuló 2D képalkotó technológia.

3D Tomosynthesis™

Az iparágban leggyorsabb tomoszintézis 
scan - azért, hogy csökkentsük 

a páciens elmozdulásának esélyét, 
a kompresszióban töltött időt és 

a megismétlendő felvételek számát.

Affirm ™ emlőbiopszia 
vezető rendszer

mely gyors 2D vagy 3D ™ 
emlőbiopszia mintavételt 

tesz lehetővé.

MammoPad® emlő párna

MammoPad párnák csökkentik a diszkomfort érzést 
és a detektor felületének hidegét. Tanulmányok 

mutatják, hogy a puhább mammográfia 
négyből három nő esetében 50%-kal csökkenti 

a diszkomfort érzést.

TOVÁBBI OPCIÓK

 I-View™ szoftver licenc a kontrasztanyagos 2D képalkotáshoz

 Clarity HD nagy felbontású 3D ™ képalkotó licenc

 Intelligens 2D ™ képalkotó technológia licenc

 3D Tomosynthesis ™ biopsziás opciók

 Képanalitikai frissítések: Quantra ™ 2.2 emlősűrűségértékelő 
szoftver licenc

 Image Checker® CAD Affirm® emlőbiopszia vezető rendszer
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