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Bemutatjuk az EOSedge™
berendezést
Innovatív, alacsony dózisú, jó minőségű képalkotó platform, 
amelynek alapja a fotonszámláló technológia

Az EOSedge különlegesen jó minőségű 2D/3D frontális és oldalirányú 
teljestest, testtömegterhelés melleti, alacsony sugárterheléssel 
készült felvételeket biztosít.

A berendezést úgy alakították ki, hogy a hagyományosnál magasabb 
szinten tegye lehetővé a betegközpontú diagnosztikát és kezelést 
a mozgásszervi képalkotás alapú megoldások vonatkozásában. 
Az EOSedge egy lépéssel közelebb hozza a pácienseket és az 
egészségügyi szolgáltatókat a képalkotó diagnosztika 
és a betegellátás összekapcsolása terén.

Alacsonyabb surgárexpozíció1

Az új Flex Dose™ technológia segítségével, az EOSedge 
a sugárexpozíció akár 80%-os csökkenését is eredményezheti 
a Flex Dose nélküli, hasonló felvételezési technikához képest.

• A Micro Dose technológia révén csak egy hétnyi természetes 
háttérsugárzásnyi dózisterhelés éri a pácienst a kontroll 
vizsgálatok alkalmával3

• Az ALARA elv betartása mellett, a Flex Dose technológia 
a testmorfológiát alkalmazza a sugárzás modulálásra 
a felvételezés közben, így minimális sugárexpozícióval 
terheli a betegeket.

A rendszer 
lelke egy 

nagy felbontású 
fotonszámláló 

detektor.

Kivételesen nagy klinikai érték
Az EOSedge egy általános röntgenberendezés, aminek a lelket 
egy nagy felbontású olyan fotonszámláló detektor, ami optimális 
képminőséget biztosít nagyon sokféle páciens számára.

• Funkcionális, 1:1 méretarányú, 2D/3D képek rögzítése kevesebb 
mint 20 másodperc alatt - illesztés nélkül - amelyek aztán segítik 
a megfelelő információkon alapuló diagnosztizálást és 
a 3D sebészi tervezést.

• Pontos 2D/3D mérési adatok és betegspeci�kus 3D modellek 
nyerése szimultán sztereoradiográ�ás felvételezéssel.

80%
dóziscsökkenés

-os

bekapcsolt 
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mellett2

Egyedi, magas 
felbontású képek, 

amik kimagasló 
diagnosztikai 
értékkel bírnak

1:1
funkcionális 

2D/3D teljestest 
felvételek

*az észszerűség határain belül a lehető legalacsonyabb



Páciensközpontú tapasztalat

Hatékonyság a teljes egészségügyi 
intézmény vonatkozásában

Az EOSedge nyitott fülke kialakítása segítségével a 
testtömegterhelés mellett készült teljestest-felvételezés gyors, 
könnyű és biztonságos a testalkat szempontjából széles 
tartományba eső páciensek számára.
• A motoros platform és akadálymentesített kialakítás 

biztosítja a páciensek könnyű bejutását és pozicionálását.
• A Flex Dose moduláló technológia olyan sugárdózist 

alkalmaz, ami a páciensek teljes morfológiai spektrumában 
képes az ALARA elv biztosítására.

A rendszer annyira hatékony, hogy naponta akár 150 páciens 
vizsgálatát is el lehet végezni rajta és a komplex vizsgálatokkal 
is kevesebb mint 4 perc alatt végez. Az EOSedge képes arra, 
hogy növelje az időegység alatt ellátott páciensek számát 
és javítsa az egészségügyi intézmény hatásfokát.

• Egyidejűleg készít frontális és oldalirányú teljestest 
felvételeket, átlagos felnőtteknél kevesebb, 
mint 20 másodperc, gyermekeknél kevesebb, 
mint 15 másodperc alatt.

• Az EOSedge nagy méretű képfelvételező zónája 
lehetővé teszi, hogy a testalkat szempontjából 
széles tartományból vizsgálhatóak 
legyenek a páciensek. 8 másodperc

alatt.Akár 

150 
páciens
naponta

Lásson és 
tudjon meg 
többet.
EOS-EDGE.COM

Frontális és 
oldalirányú 

teljes 
gerincképalkotás 



Fejlett ortopédiai megoldások

A 3DServices segítségével az EOSedge képeket 3D-s gerinc és alsóvégtagi modellekké lehet alakítani, 
továbbá az automatikusan generált leletek értékes információt nyújtanak a páciens rendellenességeinek 
elemzéséhez az orvosi ellátás teljes folyamata során.

Az EOSapps, a saját fejlesztésű, biztonságos, web alapú 3D sebészeti tervezőszo�ver integrálva van az EOSedge 
rendszerrel, így a 2D-s, testtömegterhelés mellett rögzített képeket nagyon pontos 3D-s anatómiai modellé tudja alakítani

Ezen 3D-s képek felhasználásával a sebészek kiválaszthatják és optimálisan pozícionálhatják az implantátumokat 
a gerinc-, csípő- és térdműtétek vonatkozásban és zökkenőmentesen haladhatnak a tervezéstől a kivitelezésig.

Integrált programok a 3D sebészeti tervezéshez és kivitelezéshez

hipEOS spineEOS
• Automatikusan javaslatot tesz 

az implantátum méretére és 
pozíciójára, a funkcionális és 
ülő helyzetben készült képek 
felhasználásával 3D 
mozgástartomány-vizsgálatot 
végez, így előrevetítve 
az összeakadás kockázatát.

• A teljes csípőprotetizálás 
sebészeti stratégiájának 
optimalizálása az alsó végtag 
hosszának helyreállítása, 
a femorális eltolás és a femorális 
torziós szög szimulálásával.

• 3D-s képek generálása a páciens 
gerincének aktuális és optimális 
korrigált állapotáról.

• A 3D-s gerinckorrekció 
módosítása valós időben és az 
adatok exportálása a 
rúdhajlítógép vagy 
a 3D nyomtató felé.

• Azonnal értékelhetővé válik 
a 3D-s frontális és szagittális
illeszkedés.

• A sebészeti stratégia 
optimalizálása a posztoperatív 
paraméterek kiszámításával.

kneeEOS
• Automatikusan generálja a 

pácienshez illesztett 
implantátumméretet a teljes 
térdprotetizáláshoz anélkül, 
hogy komplex radiológiai 
kalibrációs protokollokat 
kellene alkalmazni.

• A térd illeszkedésének és 
forgásának optimalizálása 
funkcionális helyzetben, 
3D-ben és valós időben

EOSlink™

Lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt az EOSapps 
preoperatív sebészeti tervezőszo�ver és az intraoperatív sebészeti 
megoldások között, mint például navigációs eszközök, robotikai 
rendszerek és egyedi gerincrúdhajlító-gépek. Az EOSlink juttatja 
el az EOSapps pácienspeci�kus tervét közvetlenül a műtőben 
történő végrehajtáshoz.

Elhozza a 3D-s sebészeti tervezést a műtőbe

• Jobban azonosíthatók a 
diszlokáció vagy korai revíziós 
beavatkozás szempontjából 
kockázatnak kitett páciensek.



Innovatív képalkotó rendszerek.
Többféle ortopédiai alkalmazás

Egészségügyi szolgáltatóként az a kitűzött célja, hogy javítsa a betegkimeneteleket. 
Az EOS imagingnél segítünk, hogy elérje ezt a célt.

A saját EOS képalkotó platformjaink – EOSedge és EOS® – egyedi és specikus 
lehetőségeket biztosít, amit a fejlett ortopédiai megoldásainkkal együtt alkalmazva 
nagyon pontos 3D-s modelleket generál a páciens anatómiai viszonyairól 
és lehetővé teszi a zökkenőmentes sebészeti tervezést.

Az EOS imaging elkötelezett aziránt, hogy még biztosabb diagnózis 
és kezelési terv készülhessen – ezáltal teljesebb 
képet biztosítva az Ön számára.

EOS Images, 3DServices, EOSapps és EOSlink

EOS

EOSedge



A KÉPALKOTÁS ÉS AZ ELLÁTÁS 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Az EOS imaginget azzal a céllal alapították, hogy új standardot dolgozzon ki 
a páciensspeci�kus mozgásszervi képalkotás és a ortopédiai ellátás tekintetében.

Az EOS imaging úttörő az alacsony dózisú 2D-s/3D-s teljestest, testtömegterhelés 
mellett végzett képalkotás, gyors 3D-s modellezés, 3D-s sebészeti tervezési 
képesség és sebészeti terv integrációja a műtőben használt berendezésekkel 
vonatkozásában, ugyanakkor arra is koncentrál, hogy javítsa a páciensekkel 
kapcsolatos kimeneteleket, valamint továbbviszi azt a küldetést, 
hogy még szorosabban összekapcsolódjon a képalkotás és a betegellátás.
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1. A Flex Dose technológiával rendelkező EOSedge 33%-os átfogó dóziscsökkenést eredményez a korábbi 
EOS rendszerekhez képest, miközben ugyanolyan jó minőségű képalkotást tesz lehetővé a 25-nél 
alacsonyabb testtömegindexű páciensek tekintetében. Iktatott adatok.

2. A Flex Dose nélküli ugyanolyan képfelvételező eljáráshoz képest 80%-os átfogó dóziscsökkenés 
25-nél alacsonyabb testtömegindexű pácienseknél. Iktatott adatok.
Iktatott adatok.3.

Kérjük, �gyelmesen olvassa el az eszközhöz mellékelt kísérőiratokat.

Figyelmeztetés: Az Egyesült Államok szövetségi jogszabályai értelmében ez az eszköz 
orvosnak vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

EOSedge gyártója az EOS imaging.

EOSapps az hipEOS, spineEOS, kneeEOS alkalmazásokból áll, 
amelyek gyártója a oneFIT Medical.

Az EOS 3DServices az FDA által jóváhagyott sterEOS Munkaállomást 
alkalmazza és nem nyújt diagnosztikai vagy kezeléssel kapcsolatos 
ajánlásokat. Az EOS 3DServices által javasolt 3D-s információk a sterEOS 
Munkaállomás tervezett felhasználására korlátozódnak.

A sterEOS Munkaállomás gyártója az EOS imaging.

A sterEOS Munkaállomás tervezett felhasználási területe a mozgásszervi 
radiológiai képalkotás és ortopédia, a gyermekgyógyászati és felnőtt 
populáció vonatkozásában egyaránt. Ez a berendezés általános eszközként 
szolgál a mozgásszervekről készített 2D-s röntgenfelvételek fogadására, 
átvitelére, megjelenítésére, tárolására és digitális feldolgozására, ideértve 
az interaktív 2D-s mérőeszközök használatát is. Az EOS imaging EOS vagy 
EOSedge Rendszerekkel készített 2D-s röntgenfelvételek alkalmazása esetén 
a sterEOS Munkaállomás interaktív 3D-s mérőeszközöket biztosít.
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