
Система у різних конфігураціях
для задоволення всіх клінічних потреб
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ГНУЧКІСТЬ І
ДОСТУПНІСТЬ 
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Новий рівень візуалізації
Система забезпечує високу швидкість зйомки та
обертання С-арки, має детектор із високою
роздільною здатністю та потужну робочу станцію з
пакетом прикладних програм для високоякісної
візуалізації під час діагностики та лікування пацієнтів.
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Неперевершений доступ та покриття
• Вільний робочий простір навколо голови пацієнта

для кращого доступу до нього персоналу та
допоміжного обладнання завдяки обертанню С-арки
на 270°

• Покращення взаємодії та робочого процесу
• Повний доступ до голови пацієнта 

ОБЕРТАННЯ
С-АРКИ
НА 270° 

7



•

•

•

R C

Доступні розміри детектора
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Можливості системи для бездоганного покриття

• Швидкий доступ до периферії без необхідності переміщувати 
пацієнта або деку стола

• Обертання С-арки на 270°

• Швидка зйомка, менше артефактів, менші витрати контрасту

• Автоматична синхронізація детектора та коліматора для отримання 
прямого зображення на моніторі незалежно від положення С-арки

• Економія простору завдяки обертанню системи вположення АР під 
час процедури, наприклад, біопсії довгими голками

ШВИДКІСТЬ
ОБЕРТАННЯ

80°/С 
ДІАПАЗОН
ПОКРИТТЯ 

210° 
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Оптимізований та
зручний простір
гібридної операційної
Гнучка конфігурація In�nix-i Hybrid дозволяє
створювати власні налаштування гібридної
операційної в залежності від специфічних клінічних
потреб. Багаторічний досвід у сфері візуалізації,
розробки та інтервенційних процедур дозволяють
нам бути лідерами у впровадженні гібридних
технологій. Тому Ви можете бути впевнені, що для
Вашого медичного закладу буде спроектована і
встановлена ефективна та потрібна саме Вам
гібридна операційна.

H

Доступні розміри детектора

30 x 4030 x 30
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колони можна виконувати з панелі керування на зворотній 
стороні С-арки, що дозволяє уникати зіткнень із допоміжним 

 переміщенні арки.

Зручне перемикання між ангіографічною та
звичайною операційною
Коли С-арка знаходиться в паркувальному положенні, площа
вільного простору навколо столу відповідає нормам для
звичайної операційної кімнати.
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201 cm

90 cm
270 °

Вільний доступ до голови пацієнта
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Система In�nix-i Dual plane стане хорошим 
вибором для медичних закладів, що планують 
лікувати більше пацієнтів із ефективними 
витратами. Завдяки конструктивній гнучкості 
можливе проведення кардіологічних та 
васкулярних втручань в одній операційній. Для цих 
втручань забезпечуються відмінна якість 
зображення Toshiba Medical, керування дозою 
опромінювання, провідні технології та потенціал 
для покращення результатів й ефективності.

Неперевершений
доступ та покриття
Не існує компромісів

Доступна комбінація детекторів

20 x 20 
30 x 40

ШВИДКІСТЬ,
ТОЧНІСТЬ

ПРОЦЕДУР
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R C

Висока продуктивність 
у поєднанні з гнучкістю
С-арка та Ω-арка системи In�nix-i
розроблені так, що вони рухається 
навколо пацієнта та лікарів, для зручності 
роботи, безпеки пацієнта та прискорення 
робочого процесу.

ЗМІННИЙ
ІЗОЦЕНТР

Ω-АРКИ

ПЕРЕКИДАННЯ
С-АРКИ

Доступні комбінації детекторів

20 x 20
20 x 20 30 x 30

30 x 30
30 x 30
30 x 40
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• Позиціонування системи під оптимальним кутом із
неперевершеним анатомічним покриттям – від голови до ніг
пацієнта і від пальця однієї його руки до пальця іншої

• Спрощене позиціонування в режимі біплану завдяки 
змінному ізоцентру

• Вільний простір навколо голови пацієнта забезпечує
безперешкодний доступ до нього персоналу та додатковому
обладнанню 

Ω-арка з унікальною змінною висотою ізоцентру

• Спрощене позиціонування в режимі біплану
• Можливість латерально переміщувати Ω-арку, дбаючи

про безпеку пацієнта та прискорення робочого 
процесу, при цьому немає необхідності переміщувати 
пацієнта

Неперевершений доступ та 
покриття
Система In nix-i Biplane розроблена так, що вона рухається
навколо пацієнта та лікарів, для зручності роботи, безпеки
пацієнта та прискорення робочого процесу.
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Доступне на запит істинне КТ-зображення може допомогти

• Покращити візуалізацію та управління інструментами

• Надати анатомічну та функціональну інформацію

• Виключає необхідність перекладати пацієнта

• Підтвердити результат процедури 

У результаті комплекс In�nix-i 4D CT допоможе

• Прискорити робочий процес

• Зменшити час підготовки та час після закінчення процедури

• Підвищити безпеку пацієнта

• Зменшити витрати 

Істинне КТ-зображення до, під час та
після інтервенційної процедури

20



• Апертура 78 см
• 0,275 с час ротації
• 640 зрізів
• 16 см покриття за один оберт

• Апертура 78 см
• 80 зрізів (із можливістю

модернізації до 160 зрізів)

• Апертура 90 см
• 32 зрізи 

• Апертура 78 см
• 0,35 с час ротації
• 640 зрізів
• 16 см покриття за один оберт 
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Інтервенційна
радіологія

Все складнішими стають інтервенційні процедури з 
високим ризиком та удосконалення в лікуванні 
онкологічних захворювань. Проведення яких потребує 
інноваційних технологій та прогресивного медичного
обладнання, що будуть забезпечувати всі клінічні потреби 
без виключень.
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Хребет в режимі LCI CBCT

TACE

Черевна порожнина в режимі LCI CBCT

Визначення живлючої артерії

Інтракраніальний трубчатий стент

Аневризма нирки
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Інтервенційна
кардіологія

Інтервенційна кардіологія все більше і більше
потребує зменшення дози та надсучасних
технологій візуалізації, таких як мультимодального
накладання зображень, що надає лікарям 
додаткову клінічну інформацію під час складних 
втручань.
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Кардіологія
C
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Безперешкодний доступ до пацієнта ніколи не був настільки важливим. Оскільки складність процедур лише зростає, то
підвищується і ризик ургентних випадків. Складні інтервенції зазвичай виконуються під анестезією, і поява нових технологій
призводить до інноваційних гібридних процедур. У зв’язку з цим вільний доступ до пацієнта з усіх боків стає ключовим фактором у
рентгенохірургії. Інноваційна конструкція багатоосьової С-арки забезпечує бездоганний доступ до пацієнта у будь-який момент і 
без жодних обмежень у виборі позиції.

Конструкція – це свобода під час роботи
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270 °

90 cм

201 см

Зі збереженням
маневреності
Гнучке позиціонування в 270° для техніки феморального 
доступу катетером зліва, радіального чи брахіального.
Автоматична синхронізація детектора та коліматора
для коректного відображення на моніторі незалежно
від положення С-арки.

Поперечний рух С-арки для оптимального доступу під час 
імплантування водіїв ритму/ кардіодефібриляторів.
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Швидке та просте виконання ангіографії руки без повороту 
столу завдяки можливості поперечного руху С-арки та
синхронізованому обертанню детектора та коліматора.

Повне покриття судин кінцівок без необхідності переміщувати 
пацієнта; для систем із кріпленням як на стелі, так і на підлозі.

Дослідження
без необхідності
переміщувати пацієнта
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Оптимальний детектор для 
клінічних потреб
Toshiba Medical пропонує широкий вибір розмірів плоского 
детектора для широкого діапазону використання.

Для вузькоспеціалізованих кардіологічних досліджень 
ідеально підійде детектор 20 х 20 см.

Коли необхідний детектор великого розміру для 
дослідження периферії, можна обрати розмір 30х40 см.

Для змішаного використання, наприклад, для втручань на
периферичних судинах і серці чи нейро інтервенцій, 
детектор розміром 30х30 см забезпечить найкраще 
співвідношення анатомічного покриття та гнучкості в 
позиціонуванні.

20 x 20 30 x 30 30 x 40

29



  

Live ZoomSpot Fluoro Spot ROI

 
 

30



Попередження – ключовий фактор свідомого впливу на дозу
Dose Tracking System (DTS) –

Система стеження за дозою

Поступовий розвиток реакції шкіри з поширенням
процесу на розміщені під нею тканини є типовою
ознакою місцевого променевого ураження. Як
правило, чим вища отримана доза, тим швидше
розвиваються патологічні симптоми та тим гіршим є
прогноз.

Інноваційна технологія стеження за дозою DTS
обраховує та відображає в реальному часі дозу на
шкіру, отриману пацієнтом. У разі досягнення
попередньо заданого критичного рівня дози така
система попередження допомагає лікарям уникнути
ризику променевого ураження шкіри за рахунок
зміни проекції, SID, частоти кадрів.
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Зазвичай

In�nix-i

Реєстрація 
пацієнта 

DICOM storage Надсилання до HIS/RIS

Багатозадачна архітектура для швидшої обробки
Завдяки справжній багатозадачній архітектурі In�nix-i стало можливим 
паралельно працювати із зображеннями в пультовій кімнаті та виконувати 
втручання в операційній. Це значно скорочує загальну тривалість 
дослідження, зменшуючи таким чином променеве навантаження на пацієнта 
та персонал.

Швидко, продуктивно та 
безпечно: від отримання 
даних до їх архівування
Найвищим пріоритетам для Toshiba Medical є безпека
пацієнта і персоналу та безперервність робочого
процесу. Тому в системах In�nix-i впроваджено сучасні
технології зменшення та моніторингу променевого
навантаження, а також численні засоби 
резервування і дублювання, щоб забезпечити 
безпеку та безперебійність процедур. Такі 
процедури пост-обробки як обробка 
та аналіз зображення, передавання
та архівація даних можуть бути
виконані в будь-який час
без впливу на поточне
дослідження.
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Отримання та 
обробка  зображення

Друк та 
аналіз

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧАСУ



Безвідмовна робота

Малий фокус

Безвідмовна робота

Нормальні умови Рівноцінний
диск

RAID: надійні жорсткі диски

Цілісність даних
Цілісність даних підтримується за допомогою технології
зберігання даних RAID-5, що забезпечує захист отриманих даних 
від пошкодження чи втрати. Якщо під час дослідження жорсткий 
диск вийде з ладу, дані не будуть втрачені завдяки функції 
синхронного запису інформації на два носії.

Дублюючий робочий фокус
Унікальна технологія безпеки для рентгенівської трубки від
Toshiba Medical надає системі можливість автоматично
перемикатися на дублюючий робочий фокус у разі
несправності основного фокусу під час втручання. Таким
чином можна без переривання продовжувати роботу. 33



Нотатки
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