Rozwiàzanie CARESTREAM VIRTUAL 3D
Na zawsze zmieni sposób oglàdania obrazów

Wyzwanie
Zapotrzebowanie kliniczne i biznesowe
Obecne Êrodowisko oferuje ograniczone mo˝liwoÊci przetwarzania i wyÊwietlania 3D
lub nie oferuje ˝adnych.
Znaczny wzrost liczby badaƒ i obrazów w badaniu wymaga wydajnego procesu odczytywania.
Redukcja czasu odczytu wielowarstwowych badaƒ z zachowaniem jakoÊci diagnozy.
Jednoczesne porównanie 2D i 3D.
Dost´p do zaawansowanych narz´dzi oglàdania i manipulacji, w dowolnym miejscu i czasie.
Uzyskanie odpowiednich narz´dzi do odczytu badaƒ z wysokim zwrotem nak∏adów.
Uwzgl´dnienie zapotrzebowania IT na zmniejszenie wielkoÊci urzàdzeƒ oraz liczby drogich,
osobnych urzàdzeƒ.

Rozwiàzanie
Sprawdzone, elastyczne i skalowalne
Rozwiàzanie CARESTREAM VIRTUAL 3D:
To elastyczne i skalowalne rozwiàzanie, które mo˝e wspó∏pracowaç lub zintegrowaç si´
z u˝ywanym systemem PACS.
Oferuje jednoczesne, zaawansowane porównanie, manipulacj´ i odczyt obrazów 2D/3D
dla aktualnych i wczeÊniejszych badaƒ.
Zapewnia zaawansowany przesy∏ danych i wysokà wydajnoÊç
na wàskopasmowych po∏àczeniach WAN.
Pokazuje ten sam interfejs u˝ytkownika, list´ roboczà i narz´dzia zarówno w placówce,
jak i poza nià.
¸atwa instalacja, nauka i u˝ytkowanie oraz minimalna obs∏uga techniczna.
Mo˝liwoÊç skalowania do pe∏nego systemu PACS bez potrzeby rozbudowy oprogramowania.

Wyniki
WydajnoÊç i pewnoÊç
Mniej materia∏ów eksploatacyjnych i ni˝sze koszty obs∏ugi oraz przechowywania dla klientów
nadal korzystajàcych z klisz.
Mo˝liwoÊç obs∏ugi wi´kszej liczby badaƒ i obrazów z poprawà wydajnoÊci pracy.
Oszcz´dnoÊç kosztów dzi´ki wi´kszej efektywnoÊci.
Pewniejsze diagnozowanie dzi´ki lepszej wizualizacji patologii.
Wi´ksza satysfakcja u˝ytkownika dzi´ki przyspieszeniu pracy i indywidualnym preferencjom
dost´pnym po zalogowaniu w dowolnym miejscu.

Potencja∏, elastycznoÊç i skalowanie
maksymalizuje wartoÊç Twojej inwestycji
Niezale˝nie od obecnego Êrodowiska obrazowania, rozwiàzanie CARESTREAM VIRTUAL 3D
w ekonomiczny sposób wychodzi naprzeciw potrzebom manipulacji i interpretacji obrazu.
Praca bez instalacji PACS
1 Standardowy pakiet oferuje trzy po∏àczenia DICOM dla dowolnego nowoczesnego skanera CT lub MR. Podczas
rejestracji obrazy sà wysy∏ane do stacji roboczej rozwiàzania VIRTUAL 3D.
2 Stacja robocza wykorzystuje zaawansowane protoko∏y ekranowe i obs∏uguje
porównanie bie˝àcych oraz wczeÊniejszych obrazów. Po odczytaniu, badanie,
g∏ówne obrazy, notatki i raporty sà
zapisane w rozwiàzaniu VIRTUAL 3D,
aby mo˝na by∏o odwo∏aç si´ do nich
w przysz∏oÊci. Wyniki mogà byç
drukowane, wypalane na DVD/CD,
wysy∏ane e-mailem w obr´bie placówki
lub poza nià.
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3 Dost´pne sà bogate dane wizualne
i raporty dla ca∏ej placówki, na potrzeby wizyt/spotkaƒ z pacjentami oraz planowania operacji i terapii.

Praca z istniejàcym systemem PACS i dost´pem do 3D dla ca∏ej placówki
1 Standardowy pakiet oferuje trzy po∏àczenia DICOM dla dowolnego nowoczesnego skanera CT lub MR.
Podczas rejestracji obrazy sà wysy∏ane do istniejàcego serwera rozwiàzania CARESTREAM VIRTUAL 3D
lub do istniejàcego rozwiàzania PACS, a nast´pnie przesy∏ane do istniejàcego serwera CARESTREAM VIRTUAL 3D.
2 Odpowiednie wczeÊniejsze obrazy mogà byç z wyprzedzeniem odczytane z istniejàcego systemu PACS przez serwer
rozwiàzania CARESTREAM VIRTUAL 3D. Podczas uruchomienia aplikacji klienta bie˝àce i wczeÊniejsze badania sà
automatycznie porównywane poprzez ∏àczenie, MIP, MRP lub rekonstrukcj´ 3D w oparciu o zastosowany protokó∏ ekranu.
3 Aplikacja klienta rozwiàzania CARESTREAM VIRTUAL 3D zapewnia dost´p do kompletnego zestawu narz´dzi
umo˝liwiajàcych szybkà i pewnà prezentacj´. Wszelkie zmiany stanu badania, kluczowe obrazy, notatki i raporty sà
zapisywane w celu zarchiwizowania i dystrybucji. Wyniki mogà byç drukowane, wypalane na p∏ycie DVD/CD
lub przesy∏ane e-mailem w obr´bie placówki albo poza nià.
4 U˝ytkownicy majà dost´p do aplikacji klienta rozwiàzania CARESTREAM VIRTUAL 3D z wewnàtrz i z zewnàtrz placówki,
co daje pe∏en dost´p do danych wizualnych i raportów, pomocnych przy wizytach/spotkaniach lekarza z pacjentem
oraz planowaniu operacji i terapii.
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Nowe mo˝liwoÊci dzi´ki
CARESTREAM VIRTUAL 3D
Sprawniejsza praca
Dost´p do pe∏nej historii obrazowej pacjenta, w tym informacji
zapisanych w istniejàcych systemach PACS, z wirtualnego pakietu pacjenta.
Zapis obrazów 3D i raportów strukturalnych jako drugorz´dny przechwyt DICOM
i eksportowanie ich z powrotem do istniejàcych systemów PACS do u˝ytku w celu
ostatecznej oceny, raportu i konsultacji z pacjentem.
Automatyczne generowanie raportów z wbudowanymi obrazami kluczowymi 2D/3D,
pomiarami i znaleziskami, w celu uzyskania czystej, zwi´z∏ej komunikacji z odbiorcami.
Redukcja krzywej nauki dzi´ki intuicyjnemu, zbli˝onemu do Windows interfejsowi,
który oferuje kreatory krok-po-kroku dla zaawansowanych funkcji.

Znakomite konfigurowalne protoko∏y ekranowe
Protoko∏y ekranowe mogà byç dostosowywane indywidualnie,
wed∏ug dzia∏ów lub dla przedsi´biorstwa.
Porównania z odpowiednimi wczeÊniejszymi badaniami sà automatycznie wyÊwietlane
poprzez zaawansowane po∏àczenie uwzgl´dniajàce gruboÊç przekroju i stosujàce
zaawansowane przetwarzanie przed wst´pnym wyÊwietleniem obrazu.
Obs∏uga wielu jednoczeÊnie wyÊwietlanych obrazów 3D z obecnego i wczeÊniejszych
badaƒ, umo˝liwiajàca ∏atwe porównanie przy z∏o˝onych badaniach.

Zaawansowane protoko∏y ekranowe
umo˝liwiajà wyÊwietlenie bie˝àcego badania
z poprzednimi badaniami, w tym 3D.

Zaawansowane strumieniowe przesy∏anie danych
Wysokowydajna technologia strumieniowego przesy∏ania danych zapewnia
brak wizualnych strat obrazów przesy∏anych do komputera w czasie poni˝ej 2 s.
przez wàskopasmowe po∏àczenia (10 Mb).
Zaawansowane, specjalne algorytmy kompresji stosowane do poszczególnych wycinków,
pozwalajàce na maksymalnà szybkoÊç transmisji i najwi´kszà mo˝liwà jakoÊç obrazu.
U˝ytkownicy mogà natychmiast uzyskaç dost´p do dowolnego narz´dzia 3D
i manipulowaç danymi obrazu, gdy pozosta∏e warstwy sà wczytywane w tle.
Inteligentne wczytywanie ustawia priorytety wyÊwietlanych obrazów w oparciu
o wybrany obszar zainteresowania u˝ytkownika. Sekwencja wczytywania
jest dynamicznie modyfikowana, gdy u˝ytkownik zmienia analizowany obszar.

Elastyczna architektura
Mo˝liwoÊç u˝ytkowania równolegle z lub integracji z systemem PACS
dowolnego producenta.
Obs∏uga integracji z dowolnymi typami badaƒ DICOM CT i MR.
Umo˝liwia konfiguracj´ samodzielnà i grupy roboczej, skalowanà tak,
aby obs∏u˝yç odpowiednià liczb´ u˝ytkowników i iloÊç odczytywanych danych.
Konfiguracje grup roboczych oferujà opcje bez ograniczeƒ liczby
pod∏àczonych u˝ytkowników.
Standardowo zapewnione gotowe konfiguracje, umo˝liwiajàce ∏atwà instalacj´,
szkolenie, dzia∏anie i szybki zwrot kosztów z inwestycji.

Raporty strukturalne sà generowane automatycznie dla badaƒ analizy sercowej i naczyniowej.

Kreatory krok-po-kroku pomagajà u˝ytkownikom w obs∏udze z∏o˝onych funkcji.

Automatyczne wyÊwietlanie badaƒ w MPR, MIP,
MinIP i 3D, w celu organizacji procesu odczytu.

Znakomite narz´dzia do przyspieszenia
interpretacji w z∏o˝onych badaniach
Rekonstrukcja wielop∏aszczyznowa (MPR) automatycznie rekonstruuje
widoki na podstawie oryginalnych skanów osiowych, umo˝liwiajàc
lepszà wizualizacj´ organów, tkanek i ich wzajemnych relacji.
Obs∏ugiwana jest tak˝e rekonstrukcja danych w prostych
lub zakrzywionych p∏aszczyznach przekroju, nachylonych w stosunku
do oryginalnych skanów.
Maksymalna intensywnoÊç projekcji (MIP) w p∏aszczyênie wizualizacji
umo˝liwia projekcj´ wokseli o najwi´kszej intensywnoÊci, a wi´c
podglàd struktur naczyniowych i innych tkanek o du˝ej g´stoÊci.
Minimalna intensywnoÊç projekcji (MinIP) w p∏aszczyênie wizualizacji
umo˝liwia projekcj´ wokseli o najmniejszej intensywnoÊci, a wi´c
poprawianie podglàdu tkanki p∏ucnej, dróg oddechowych i innych
tkanek o ma∏ej g´stoÊci.
Rendering przestrzenny zapewnia mo˝liwoÊç definiowania wartoÊci
kolorów i przezroczystoÊci dla struktur anatomicznych i tworzenia
obrazu 3D, który mo˝e byç oglàdany pod ró˝nymi kàtami.
Ocena poziomu dro˝noÊci t´tnic to modu∏, który analizuje z∏ogi
w pi´ciu g∏ównych naczyniach krwionoÊnych serca i generuje raport
poziomu zwapnienia.
Âledzenie przebiegu naczyƒ definiuje i segmentuje naczynia
od minimalnej liczby punktów podstawowych. Automatycznie generuje
panoramiczny i przekrojowy widok do analizy.
Definicja tkanki okreÊla parametry tkanki dla lepszej wizualizacji 3D
okreÊlonej anatomii. Tkanki mo˝na wyÊwietlaç lub ukrywaç,
a przezroczystoÊç mo˝e byç regulowana dla lepszej wizualizacji patologii.
Analiza wieƒcowa segmentuje i oznacza drzewo wieƒcowe dla analizy
zw´˝eƒ i niedro˝noÊci. Generuje panoramiczne i przekrojowe widoki
g∏ównych naczyƒ sercowych, w tym g∏ównej lewej t´tnicy (LM),
prawej t´tnicy wieƒcowej (RCA) t´tnicy okalajàcej lewej (LCX)
i ga∏´zi mi´dzykomorowej tylnej (PDA).
Analiza sercowa automatycznie generuje przekrojowe widoki serca.
Obs∏uguje funkcje pojedynczej i wielokrotnej fazy, wraz z ruchem serca
do badania ruchu Êcian.
Automatyczne usuni´cie obrazu koÊci umo˝liwia usuni´cie z obrazu
klatki piersiowej, koÊci i mniej istotnych tkanek w celu lepszej
analizy obrazu serca.

Opcje dla wyspecjalizowanych procedur
w Twojej placówce
Rozszerz mo˝liwoÊci analizy i diagnozy poprzez
p∏ynnà integracj´ aplikacji klinicznych
¸àczenie obrazów
Integracja Siemens Fusion7D™/XD™, która umo˝liwia dopasowanie
informacji z ró˝nych medycznych procedur skanowania w celu
lokalizacji i odpowiedniej oceny wielkoÊci guza i post´pu choroby.

¸àczenie obrazów

Pomiary ortopedyczne
Umo˝liwiajà chirurgowi zaplanowanie i dobranie endoprotez
przed operacjà ortopedycznà, za pomocà obrazów cyfrowych.
Wirtualna kolonoskopia
Integruje Viatronix V3D-Colon, umo˝liwiajàc przelotowe widoki 2D
i 3D okr´˝nicy w celu oceny polipów z pokryciem niemal 100%.

Wzorce ortopedyczne

Wirtualna kolonoskopia

Dodatkowe informacje
Wi´cej informacji o rozwiàzaniach CARESTREAM mo˝na uzyskaç
u przedstawiciela handlowego CARESTREAM HEALTH:
Carestream Health Poland Sp. z o.o.
ul. Wyczó∏ki 40, 02-820 Warszawa
Tel. +48 22 465 55 71, Fax +48 22 465 55 72
Carestream Health Inc.
150 Verona Street
Rochester, NY 14608

CARESTREAM to znak towarowy CARESTREAM HEALTH, Inc.
Wszystkie pozosta∏e znaki towarowe nale˝à do odpowiednich podmiotów.

www.carestreamhealth.com

