
Przysz³oœæ Densytometrii

Œwietne obrazy
Jasne odpowiedzi

System Horizon jest ³atwy i intuicyjny w obs³udze – graficzny interfejs prowadzi Ciebie i 

Twoje badania od pocz¹tku do koñca. Dodatkowo wprowadziliœmy wiele innowacji, by 

polepszyæ workflow, zwiêkszyæ wydajnoœæ  i u³atwiæ komunikacjê z innymi oœrodkami 

b¹dŸ specjalistami – niezale¿nie od ich lokalizacji. 

Dziêki uniwersalnej i wszechstronnej platformie mo¿esz oceniæ wiele schorzeñ 

podczas jednej wizyty. Pacjenci doceni¹ krótki czas badania, niskie dawki i 

kompleksowe mo¿liwoœci diagnostyczne aparatu. 

Niezale¿nie od tego, czy dopiero planujesz wykonywanie badañ densytometrycznych, 

czy ju¿ posiadasz dzia³aj¹c¹ pracowniê, dowiedz siê wiêcej o systemie Hologic 

Horizon wchodz¹c na stronê Hologic.com.

Wybierz p³ynnoœæ pracy

Interfejs graficzny Podgl¹d technika

Innowacyjne wizje, lepszy wgl¹d

Obs³uga za jednym klikniêciem

Innowacyjny interfejs graficzny znacznie 

u³atwia wprowadzenie danych pacjenta, 

wykonanie skanu, archiwizacjê i transfer 

danych.

Jedno klikniêcie myszk¹ umo¿liwia 

automatyczn¹ klasyfikacjê deformacji 

koœci udowej i przes³anie danych do 

nowego systemu raportowania 

(Physicians's Report Writer DX) – 

zwiêksza wydajnoœæ, umo¿liwia zdaln¹ 

interpretacjê niezale¿nie z którego 

urz¹dzenia korzystasz.

Elektroniczna densytometria

Szybkie badania

Program IRIS to wrota do w pe³ni 

elektronicznej densytometrii. 

Przechowuj obrazy w systemie PACS i 

pobieraj dane demograficzne pacjentów 

bezpoœrednio z systemu HIS. Mo¿esz 

równie¿ wys³aæ badanie BMD lub IVA w 

formacie DICOM i raport do HIS/ RIS 

poprzez protokó³ HL7. Mo¿esz te¿ 

dzieliæ siê badaniami z innymi 

pracowniami densytometrycznymi.

Zredukuj czas badania poprzez 

automatyczny system pozycjonowania 

pacjenta oraz innowacyjny sposób 

skanowania. Oprogramowanie Express 

Exam poprowadzi Ciê przez ca³y proces 

krok po kroku.
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Hologic zamienia pomys³y
w innowacje

Hologic dba o Ciebie i zdrowie Twoich pacjentów – zdrowe koœci i 
swoboda ruchów, by cieszyæ siê ¿yciem w pe³ni. Jesteœmy pierwsz¹ firm¹ 
na œwiecie, która zastosowa³a badanie dwuenergetyczne, ustanawiaj¹c 
nowy standard w densytometrii. Znowu tworzymy nowy, bardziej 
innowacyjny standard z kolejn¹ generacj¹ aparatów Hologic Horizon, by 
stawiaæ precyzyjne diagnozy i polepszaæ standard ¿ycia pacjentów. 

Identyfikacja zwapnieñ aorty 
brzusznej (AAC)

Zastosowanie mapowania 
kolorami do weryfikacji i oceny 
zmian w iloœci tkanki t³uszczowej

10-sekundowy skan krêgos³upa 
i koœci biodrowej do oceny 
ryzyka z³amania

Znakomite obrazy usprawniaj¹ce jakoœæ ¿ycia
Gdy ¿ycie i zdrowie pacjentów jest w Twoich rêkach, mo¿esz wymagaæ mo¿liwie najwy¿szej jakoœæ zdjêæ do okreœlenia 
gêstoœci, struktury, identyfikacji zwapnieñ aorty i pomiaru struktury ca³ego cia³a (Body Composition). Densytometry 
Horizon spe³ni¹ wszystkie Twoje wymagania.

Nowa matryca detektorów jest wykonana w tej samej technologii, co w najnowoczeœniejszych Tomografach 
Komputerowych. Umo¿liwia uchwycenie bardzo precyzyjnych zdjêæ, którym mo¿esz zaufaæ – nawet w przypadku 
wyj¹tkowo du¿ych i oty³ych pacjentów. Niskoszumowe detektory daj¹ mo¿liwoœæ rozszerzenia zastosowañ klinicznych, 
zachowuj¹c szybkoœæ i precyzjê.

Nowoczesne detektory wspó³pracuj¹ z  nowym generatorem o wysokiej pojemnoœci cieplnej, gwarantuj¹cym d³ug¹ 
¿ywotnoœæ lampy i pracê bez koniecznoœci ch³odzenia - wiêksza wydajnoœæ, wiêcej zbadanych pacjentów i lepsza jakoœæ 
obrazu.

Badanie zmian struktury koœci szyjki udowej

Aparaty Horizon dziêki wysokiej jakoœci zdjêæ umo¿liwiaj¹ badanie 
zmian struktury koœci udowej. Szybki, 15-sekundowy skan ujawnia 
ewentualne zagêszczenia korówki, celem monitorowania efektów 
leczenia biofosfonatami.

Zwapnienie aorty brzusznej

Oprogramowanie do wizualizacji zwapnieñ aorty brzusznej, które mo¿e byæ 
znacz¹cym czynnikiem diagnostycznym w schorzeniach serca i potencjalnym 
zawale – dwie najczêstsze przyczyny œmierci u kobiet i mê¿czyzn.

Badanie gêstoœci koœci krêgów 

£¹czy dok³adny pomiar gêstoœci koœci wraz z wysokorozdzielczym 
badaniem krêgów. Umo¿liwia identyfikacjê zmian struktury krêgos³upa, 
zachowuj¹c nisk¹ dawkê i krótki czas skanu (10s).

Histogram BMD

Zwiêksz dok³adnoœæ i zredukuj liczbê pomy³ek wynikaj¹cych z b³êdnej 
analizy, korzystaj¹c z oprogramowania do umieszczania miêdzykrêgowych 
przestrzeni do analizy graficznej. 

Wewnêtrzny System Kalibracji
Wbudowany, wewnêtrzny system kalibracji umo¿liwia kalibracjê 
piksel po pikselu niezale¿nie od badanej tkanki – dla d³ugotrwa³ej 
precyzji.

Technologia pojedynczego skanu (OnePass™)
Zastosowanie nowych, cyfrowych, ceramicznych detektorów w 
po³¹czeniu z technologi¹ Wi¹zki Wahad³owej umo¿liwia wykonanie 
badañ dwuenergetycznych szybciej, bo jednym skanem. Technologia 
OnePass eliminuje nak³adanie siê wi¹zki i zniekszta³cenia obrazu, 
wystêpuj¹ce  w innych systemach wykorzystuj¹cych wi¹zkê punktow¹ 
(o³ówkow¹).

Nietypowe zmiany 
struktury 

Badanie Instant Vertebral 
Assessment (IVA) 
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