OnSight 3D Extremity Sistemi

İsabetli.
Hızlı.
Hesaplı.

Klinik İçi Ekstremite CT Muayeneleri Klinik
Mükemmellik ve Olağanüstü Verimlilik Sunar.

AKILLI GÖRÜNTÜLEME ÇÖZÜMLERİ

Teşhis Sürecindeki En
Büyük Bilgi Kaynaklarından
Biri Artık OnSight.
CARESTREAM OnSight 3D Extremity Sistemi, ekstremite CT
performansı açısından endüstriye yeni bir standart getirmektedir.
OnSight her zaman göreve ve kullanıma hazır olacak şekilde
tasarlanmıştır. Sistem tesisinizin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde tasarlanmıştır – üstün 3D üst ekstremite ve üstüne
basarak çekim ile alt ekstremite muayeneleri kendinizden emin
bir şekilde doğru tanı koymanızı sağlar. Bütçenizi yormamak
için OnSight ortopedi muayenehaneleri, görüntüleme merkezleri
ve hastaneler için uygun fiyatlarla sunulmaktadır. İş verimliliğe
geldiğinde OnSight size hız kazandırarak iş akışınızı hızlandırır
ve faturalandırılabilir görüntüleme hizmetlerini tesis içinde
tutmanızı sağlayarak gelirinize katkıda bulunabilir.

Bir Bakışta Avantajlar
• Alt ekstremitelerin doğal yük altında
görüntülenmesi için üstüne basarak
çekim özellikli 3D CT muayeneler sunar.
• İlgilenilen alanın tamamını tek bir taramada
yakalar ve berrak teşhis görüntüleri sağlar.
• Kolay açılan kapı ile hastanın rahatça giriş
yapmasına imkan verir ve iş akışına hız
kazandırır.
• Tekrarlayan yeniden yapılandırma ve gelişmiş
metal bozulma düzeltmesi ile anatomik
görünürlüğü ve teşhis güvenini artırır.
• NEMA XR-29'a Uyumludur (MITA Akıllı Doz).
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OnSight Sistemi Klinik
Performansını ve Verimliliğini Artırır.
CT sistemi eklemek istediğiniz bir ortopedi muayenehaneniz mi var?
Veya mevcut CT sistemlerinin başka ihtiyaçlara yönlendirilmesi gereken
bir hastane veya görüntüleme merkeziniz mi var? Öyleyse
beklediğiniz çözüm burada.
Tıbbi görüntülemede bir dünya lideri olarak ekstremite CT
alanında bir devrim başlattık. Kolay açılabilen çekim halkası ve
hasta erişimi özellikleriyle geleneksel CT'de mümkün olmayan
üstüne basarak çekim tetkiklerine imkan veren CARESTREAM
OnSight 3D Extremity Sistemi, bakım alanında yüksek kaliteli teşhis
amaçlı 3D görüntüler sağlar. Üstelik bu eşsiz avantajları da geleneksel
bir CT sisteminin satın alma, kurulum ve bakım maliyetlerine kıyasla
çok daha uygun bir maliyetle sunar. OnSight aynı
zamanda iş akışını hızlandıran ve verimliliği en
üst düzeye çıkaran birtakım özellikler barındırır.
Kısacası: Hızlı ve tutarlı bir tanı ile tedavinin
başlamasını sağlayan, verimli ve uygun maliyetli
bir gelişmiş görüntüleme sistemi.
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Özellik Açısından
Zengin Tasarım.
• Gelişmiş saçılma ve metal bozulması düzeltme algoritmaları.
• İzotropik uzamsal çözünürlük.
• Üç X ışını kaynağı ve geniş görüş alanı.
• Yüksek çözünürlüklü 3D görüntüler sunar.

Sezgisel grafik arabirimi
ile tek istasyon üzerinden
yakalama ve yeniden işleme.
Sistem bağlı veya uzak bir
iş istasyonu ile birlikte
kurulabilir.

Hastaların kolay bir şekilde
adım adım içeri girmesini
sağlayan geniş kapı açıklığı.

Çift taraflı
konumlandırma
joystick'i.

İri hastaların sığabileceği
ferah görüntüleme çekim
halkası

İsabetli Tanı.

Hesaplı Performans.

OnSight 3D Extremity Sistemi olağanüstü teşhis olanakları ve görüntü
kalitesi sunar. Üst ekstremitelerin 3D muayenelerini gerçekleştirmenin
yanı sıra, sistem aynı zamanda dizler, ayak bilekleri, ayaklar ve ayak
parmaklarında üstüne basarak muayene yapılmasına olanak tanıyarak
doktorların bu vücut bölümlerini gerçek fizyolojik yük altında gözlemlemesini
sağlar. Kolayca açılabilen geniş kapı hastaların çekim halkasına girmesini
kolaylaştırdığından bu muayeneler aynı zamanda hastalar için de kolaylık
sağlar. OnSight Sistemi:

Geleneksel bir CT sisteminin satın alma, kurulum ve bakım maliyetlerini
üst üste koyduğunuz zaman küçük ölçekli görüntüleme klinikleri ve pek çok
ortopedi muayenehanesi açısından çok yüksek bir fiyat ortaya çıkmaktadır.
OnSight 3D Extremity Sistemi görece daha düşük bir satın alma maliyetinin
yanı sıra maliyeti azaltan şu ek avantajları ile bu soruna çözüm getirmektedir:

• Küçük veya gizli fraktürlerin saptanmasına yardımcı olabilecek yüksek
çözünürlüklü 3D görüntüler sunar.
• Mevcut 3D çalışmaları kullanarak fraktürün zaman içindeki iyileşmesinin
tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.
• Yumuşak doku görünümünü yeniden yapılandırarak bağların ve
tendonların görüntülenmesini sağlar.
• Üç adet X ışını kaynağı kullanarak bozulmayı azaltmak ve genel görüş
alanını artırmak suretiyle ilgilenilen anatominin tamamını tek bir taramada
yakalar.
• Hasta anatomisinin görünürlüğünü artırmak ve metal implantların bozucu
etkilerini azaltmak için gelişmiş saçılma ve metal bozulması azaltıcı
algoritmalar (CMAR) kullanır.

• Geleneksel CT ünitelerine kıyasla sistem kurulumu süresini ve maliyetini
düşüren az yer kaplayan basitleştirilmiş tasarım.
• Kurşun kaplı büyük ve yüksek maliyetli
bir odaya duyulan ihtiyacı ortadan
kaldırarak2 yatırım maliyetlerini ve bakım
masraflarını azaltır.
• Tam vücut CT sistemlerini boşa çıkarıp
diğer muayenelerde kullanılabilmelerine
imkan tanıyarak görüntüleme
merkezleri ve hastanelerde
verimlilik artışı sağlar.
• 100 yıllık tarihi ve geniş,
küresel hizmet ağı ile
Carestream tarafından
desteklenmektedir.

• Metalik nesnelerin etrafındaki hasta anatomisinin görünürlüğünü
artırmak için Carestream'in ikinci nesil metal bozulması azaltıcı yazılımına
(CMAR 2) yükseltilebilir. CMAR 2'nin sahip olduğu optimize edilmiş
görüntü işleme fonksiyonu mevcut olan metalin miktarına bağlıdır.1
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Satın alınabilir yazılım seçeneği.
Kalkanlama ile ilgili yasal gereklilikler bölgeden bölgeye değişkenlik gösterebilir.

İkinci ekran sayesinde hastalar
taramanın ilerleme durumunu
izleyebilir.

LED ışıkları tarama
durumunu belirtir.
Hasta destek tutamaçları
güvenlik ve konfor sağlar,
ayrıca ihtiyaç duyulmadan
döndürülerek yoldan çekilir.

Kolay hasta erişimi için açık
çekim halkalı tasarım.

Kolay ayarlanabilir muayene
sandalyesi ile hasta
konumlandırma işlemi
çok kolaydır.

Hızlı İş Akışı.

OnSight İşletme Avantajları.

Verimliliğinizi artırmak mı istiyorsunuz? Hangimiz istemiyoruz ki? OnSight
Sistemi kliniğinizin olağanüstü verimlilikle çalışmasını sağlar:

OnSight Sistemi hem işletmeniz hem de hastalarınız için avantajlıdır.
Bu avantajlar şunlardır:

• Tek bir sistemde yüksek çözünürlüklü hem 2D, hem de 3D muayene
yapabilme özelliğinin getirdiği çok yönlülük.

• Tesis içi 3D özelliklerini sunabilmeniz muayenehaneniz açısından ciddi bir
farklılaşma sağlayabilir ve pazarlama konusunda elinizi güçlendirebilir.

• Otomatik sistem konumlandırma özelliği ve geniş dokunmatik ekranlı
monitör teknisyenlerin hızlı ve verimli bir şekilde çalışmasına imkan tanır.

• Cerrahlar sistemin sağladığı detaylı bilgileri ve görüntüleri hasta ile
paylaşarak durumlarını rahatça izah edebilir ve tavsiye edilen tedavinin
uygulanması konusunda daha rahat uzlaşmaya varılabilir.

• Teknisyene her muayenede rehberlik edecek basitleştirilmiş bir kullanıcı
arabirimi.
• İsteğe Bağlı Yönetimsel Analiz ve Raporlama Yazılımı dijital bir gösterge
tablosu sunar – bu araç; ortalama ve maksimum muayene pozlama
seviyelerini, teknisyen tarafından reddedilen muayenelerin sayısını ve
daha fazlasını görmenizi sağlayan merkezi bir yönetim aracıdır.1

• NEMA XR-29 CT uyumluluğu sayesinde Medicare/Medicaid geri ödemesi
eksiksiz yapılır.
• Tesis içi 3D görüntüleme, görüntüleme
hizmetlerini ve potansiyel gelir akışını
tesis içinde tutmanızı sağlar.

Süregelen Hasta Konforu ve Gönül Rahatlığı.
Bir hastanın zaman içinde radyasyona maruz kalması her daim bir endişe
kaynağı teşkil eder. Bu yüzden OnSight 3D Extremity Sistemi görüntü
kalitesinden ödün vermeksizin geleneksel CT tarayıcılara kıyasla daha
düşük dozda görüntüleme yapacak şekilde tasarlanmıştır. Tam vücut
CT'nin aksine, yalnızca hedeflenen vücut bölümü radyasyona maruz
kalır. Bu sistem aynı zamanda hasta radyasyon güvenliğine dair önlemler
sunan NEMA XR–29 CT ile uyumludur. Hasta göz önünde bulundurularak
tasarlanan diğer özellikler arasında şunlar mevcuttur:
• Hastanın kolay konumlandırılması için yükseklik, eğim ve döndürmeyi üç
boyutlu ayarlama olanağı.
• Hastaların çekim halkasına hızlı ve konforlu bir şekilde girmesini sağlayan
kolay açılır sistem kapısı.
• Hastaların taramanın ilerleme durumunu görmesine olanak tanıyan ikinci
bir monitör.

Lorem ipsum

Yüksek Klinik Görüntü Kalitesine Güvenin.
Yüksek çözünürlüklü yakalama ve gelişmiş yazılım işleme araçları
net, engelsiz ve ayrıntılı görüntüler sunarak kendinizden emin bir şekilde doğru tanı koymanıza olanak verir.

Üstüne basmadan

Üstüne basarak

Doğal üstüne basarak çekim sayesinde, ayak bileği ve dizdeki kemiklerin bağıl yerleşimi ve oryantasyonu
gerçekçi yük koşulları altında daha tutarlı bir şekilde tespit edilebilir. Sol görüntüdeki kemerin kavis yaptığı
yerin (mavi çizgi) yanı sıra eklem boşluklarının bağıl konumu ile sağ taraftaki üstüne basarak çekim
görüntüsünü karşılaştırın. Kemerin nasıl düzleşerek bir düztaban deformitesini gösterdiğine ve talus
konumunun nasıl değiştiğine ve kalkaneusa nasıl vurduğuna dikkat edin.

Burada alçı takan bir hastada skafoidin deplase olmamış bir
fraktürü (mavi çizgi) görünüyor. Ayrıca skafo-radial eklemde
(turuncu çizgi) proksimal skafoidin subkondral sklerozu da
görünüyor.
Fraktür hattı çok net olmamakla birlikte 2D radyografide
de gözüküyor. Ancak subkondral skleroz radyografilerde
seçilemiyor ve bu da OnSight görüntülemenin getirdiği
avantajlardan birini göstermektedir.
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Bu hastanın çatıdan düşme hikayesi var; ciddi bir
İntraartiküler Sanders Tip 4 parçalanmış fraktür
mevcut. Subtalar eklemde (turuncu çizgi) yeterince
kemik olduğuna karar verilmiş ve kalkaneus başarıyla
yeniden yapılandırılmıştır; 2D radyografiler yeterli bilgiyi
sağlayamamıştı.

Proksimal radius veya radius başı fraktürü. Burada bir deplase fraktür görünmekte. Sağdaki görüntüde
net bir şekilde görünüyor olsa da, soldaki 3D ile işlenmiş görüntü ortopedi cerrahının ameliyat öncesi iyi
bir tedavi planı hazırlamasına yardımcı olacaktır.*

*3D işleme OnSight sisteminde görüntülenebilir, PACS cihazlarında görüntülemek için 3D işleme özelliği gerekir.

Bu yumuşak doku yeniden yapılandırmasında peroneal
ve Aşil tendonları rahatça görülmekte ve peroneal
tendon tibiadan ayağa kadar takip edilebilmektedir.

Düzeltilmemiş

Fiksasyonlu bir tibial plato fraktürü; metal varlığında
da fraktür parçalarını ayırt edebilme imkanı (CMAR).
Üstüne basmadan ve üstüne basarak alınan görüntüleri
kıyaslamak için fraktür iyileşmesi ve donanım kararlığını
değerlendirmekte kullanılır.

CMAR 2 ile düzeltilmiş

Kol bölgesinde radius kemiğinin plaka ve vidalarla internal fiksasyonunu gösteren
bir sagital düzlem çekimi. Radius fraktürü CMAR 2 yazılımı (satın alınabilir bir
yazılım seçeneği) uygulandıktan sonra daha iyi görülmektedir.

Daha Yüksek Görüntü
Kalitesine Geçin.

Muayenehane içinde Ekstremite CT muayeneleri gerçekleştirme imkanıyla uygulama çeşitliliğinizi genişletin.

YOLUNUZ NEREYE OLURSA OLSUN,

SİZİ GİTMEK İSTEDİĞİNİZ
YERE BİZ GÖTÜRÜRÜZ.

Başarılı Görüntülemenin Geleceğine Giden En Kısa Yolu.
Görüntülemenin geleceğine giderken bir sonraki adımınız ne olacak?
Belki analogdan dijitale geçmek istiyorsunuz. Belki de X ışını iş akışınızı
hızlandırmanız gerekiyor. Hatta belki de hastalara daha iyi bakım sunmak için
kliniğinize yeni görüntüleme modaliteleri eklemek istiyorsunuz. İstikametiniz
neresi olursa olsun, ihtiyacınız olan akıllı çözümlere sahibiz: Tamamen
dijital görüntüleme paketleri ve son teknoloji mobil üniteler. Uygun maliyetli
CR sistemleri. Kablosuz, paylaşılabilir dedektörler ve CR–DR retrofit kitleri.
Ayrıca Ekstremite CT, Ultrason ve Floroskopi gibi ek modaliteler.
Yolunuzu Çizmeye Bugünden Başlayın.
Yolculuğunuza başlamak için carestream.com adresini ziyaret edin.
Carestream aynı zamanda sağlık sektörüne yönelik birinci sınıf BT çözümleri
sunmaktadır. X ışını filminde altın standart. İş dijital çıktıya geldiğinde ise lazer
görüntüleyicilerimiz ve self servis bilgi büfesi tüm görüntüleme modaliteleri için
yüksek kaliteli çözümler sunar.

carestream.com/onsight
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Servis ve Destek Topluluğu.
Güvenilir bir servis için Müşteri
Başarı Ağımıza göz atın. Bütçe ve
kaynaklarınızdan en iyi şekilde
yararlanarak görüntüleme
performansınızı artırmak ve
değişen ihtiyaçlarınıza yönelik
yenilikler geliştirmek için çalışmaya devam
ediyoruz. Carestream Müşteri Başarı Ağının
uzmanlardan oluşan dinamik ekibi, ihtiyaçlarınıza
göre her durumda doğru kişilere ulaşmanızı
sağlayan Tek Giriş Noktasıyla her zaman
yanınızdadır. Siz ve hastalarınız, dünya
çapında etkileşime girdiği binlerce müşteri
ve tıbbi görüntüleme yenilikleri konusunda
100 yıllık deneyimiyle yalnızca Carestream'in
sağlayabileceği uzmanlık ve en iyi uygulamalardan
faydalanabilirsiniz.

