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Комфорт пацієнта – це не лише тунель

• Широка апертура, 
плюс:

• Максимальне покриття

• М”які та гнучкі котушки

• Зниження акустичного шуму

• Менше сканувань та 
пересканувань завдяки 
найновішим додаткам



Комфорт пацієнта

• Дослідження головного 

мозку та хребта без 

необхідності 

перекладати котушки

• Швидке сканування 

хребта лише у двох 

позиціях

• Дослідження головного 

мозку можна провести з 

використанням відкритої 

котушки



Комфор пацієнта

• Легкі та м”які гнучкі котушки 

дозволяють проводити 

скелетно-м”язові дослідження 

не спричиняючи дискомфорт 

пацієнту



Тиша

With ARTWithout ART

Зниження акустичного шуму на 75% без втрати якості з технологією ART
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Декілька зображень за одне 
сканування

4 контрасти за одну 

затримку дихання

4 контрасти за одне 

сканування

Реформування у 

будь-яку площину 

без повторного 

сканування

CUBE IDEAL LAVA Flex



Чіткі зображення кожного разу

IDEALPROPELLER 3.0PROPELLER 3.0

PROPELLER 3.0 та IDEAL дозволяють виключити необхідність повторного 

сканування  усуваючи артефакти чутливості та руху



Сканування без голок

MR Touch
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3D ASLNeedle-free MRA 

Ангеографія, перфузія, оцінка стану печінки без контрасту та біопсії



Велике поле огляду без компромісів
Поле огляду 50 х 50 х 50 см без втрати однорідності



Велике поле огляду без компромісів
Для пацієнтів будь-яких розмірів



Менше біопсії

Менше контраста

Менше наркоза

• Зменшується кількість

процедур з контрастом

• Підвищується комфорт 

для пацієнта

• Зменшується ризик

ускладнень пов'язаних з 

седацією

• Уникнути непотрібної біопсії

печінки

• Виключити болючі процедури



Відлагоджений робочий 
процес



Відлагоджений робочий 
процес

Стіл пацієнта що від'єднується 

• Можливість екстренної евакуації

• Підготовка поза процедурною

• Висока вантажопідйомність

• Діапазон сканування 205 см



Відлагоджений робочий 
процес
Сканування

• Консоль управління в 

процедурній

• Запуск сканування 

однією кнопокю

• Гнучке налаштування 

протоколів

• Не просто потужні 

градієнти, але й 

оптимізовані TE та TR



Простота
Інтерфейс EXPRESS
• Менше “кліків”

• Автоматизовані процеси

• Зв”язок з пацієнтом, автоматизовані команди

• Автоматизована постобробка

Automated 

plane 

prescription 

and scan

Automated in 

line reformats 

and post-

processing

READY 

Brain

Automated 

READY View 

post-processing



Найновіші технології
Оцифрування сигналу

ШУМ ++ 

IQ-

НЕМАЄ ШУМУ

 IQ++

Аналогова ера Ера OpTix

Різниця 27%



Optima MR450w


