
CELOTELOVÝ KOSTNÝ DENZITOMETER

HOLOGIC HORIZON™
The science of sure

Celotelový kostný denzitometer HORIZON™ 
spĺňa požiadavky pre klinické vyšetrenia ako aj pre 
vedecko-výskumnú činnosť a rešpektuje trendy 
v kostnej denzitometrii.

Výhody:

 vysoká presnosť a opakovateľnosť meraní,

 malá radiačná záťaž a vysoký komfort pre pacienta 
i obsluhujúci personál,

 otočné rameno pre veľmi vysokú presnosť laterálnej 
projekcie chrbtice,

 rozsiahle množstvo programového vybavenia 
umožňujúce komplexné vyšetrenie pacienta,

 využitie v pediatrii.

Vynikajúca kvalita obrazu vďaka novému 
ultratenkému keramickému detektoru, novej 
programovateľnej röntgenke, novému dizajnu 
a novému softvéru APEX 5.

Za jeho najvýznamnejšiu hardverovú 
inováciu sa považuje detektorové pole 
s gadolinium-sulfoxylatovými (GADOX) snímačmi, 
ktoré sa vyznačujú vysokým odstupom signál-šum 
a tým zaisťujú vysokú zobrazovaciu kvalitu snímky, 
hlavne u aplikácií využívajúcich pri snímaní len 
jednu energiu röntgenového lúča (IVA, AFF, AAC).



Celotelový kostný denzitometer so skenovacím stolom, motorizovaným C-ramenom (otočným-model A), röntgenkou 
a multi-detektorovým systémom, počítačový systém s tlačiarňou a softvérom, s automatickým generovaním BMD reportov, 
s T-score a Z-score, pracujúcom na základe duálnej röntgenovej absorbcie.

Rad kostných denzitometrov Horizon™ umožňuje užívateľom vybrať si model kostného denzitometra, aký najviac zodpovedá ich 
potrebám a zámerom. Ide o ucelený rad kostných denzitometrov, líšiacich sa od seba predovšetkým:

 Hustotou detektorového poľa
 Možnosťou vyšetrovania celého tela
 Možnosťou vyšetrovania laterálnou projekciou chrbtice a laterálnej IVA v polohe pacienta na chrbte (Spine Lateral)
 AAC – Abdominal Aortic Calcification
 HSA – Hip Structure Analysis
 TBS – Trabecular Bone Structure

Všetky typy kostných denzitometrov pracujú pod operačným 
systémom MS Windows. Aplikačný softvér umožňuje správu dát 
o pacientoch, kontrolu kvality, zálohovanie a archiváciu, editovanie 
a dopĺňanie referenčných kriviek, etnických skupín, ďalej ešte 
spravovanie oznamov, konfiguráciu systému, atď.

MODELY RADU HORIZON:

 Horizon Ci

 Horizon Wi

 Horizon C

 Horizon W

 Horizon A

Číslo EU normy: 93/42/EEC
Klasifikácia: IIb
GMDN:
ŠÚKL: P 94150
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REFERENCIE
Pre bližšie informácií o odborných štúdiách a funkčnosti prístroja 
navštívte prosím našu webovú stránku www.guttaeu.eu alebo stránku 
výrobcu www.hologic.com
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Zobrazenie atypického naštiepenia stehennej kosti 
prostredníctom denzitometra Hologic HorizonTM.


