
 

 

 

O GE Healthcare 

GE Healthcare jest liderem na rynku przełomowych technologii i usług medycznych, 
mając na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości i zmniejszenie kosztów służby 
zdrowia na całym świecie. 

GE (NYSE: GE) pracuje nad tym, co naprawdę ma znaczenie – nowe technologie i 
niezwykli ludzie radzący sobie z trudnymi wyzwaniami. Od obrazowania medycznego, 
przez oprogramowanie i IT, monitorowanie stanu pacjenta, diagnostykę, aż po 
odkrywanie nowych lekarstw, technologie biomedyczne i rozwiązania poprawiające 
wydajność; GE Healthcare wspiera profesjonalistów w służbie zdrowia w dostarczaniu 
najlepszej opieki ich pacjentom. 

Produkt może być niedostępny we wszystkich krajach. Pełne specyfikacje techniczne 
dostępne na żądanie. Więcej informacji udzieli przedstawiciel sprzedaży GE Healthcare. 
Zapraszamy też do odwiedzania strony www.gehealthcare.com/promotional-locations. 

#thefutureofxray 
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Najwyższa jakość.  
Każdego dnia. 
Optima XR646 HD 
System badań rentgenowskich z 
algorytmem Helix™ 



 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optima XR646 HD  
z algorytmem Helix™ 
 
Zupełnie nowe doświadczenie badań rentgenowskich. Szybkie, 
precyzyjne i wszechstronne badania – dla wszystkich pacjentów. 
 
Optima XR646 HD to uniwersalny system badań rentgenowskich, który poprawi trafność Twoich rozpoznań i 
pozwoli Ci działać wydajniej, dysponując wieloma różnymi konfiguracjami, które dostosowują się do Twoich 
potrzeb. 
  



 

 
  



 

Zdobądź kluczowe dane diagnostyczne już 
w pierwszym badaniu 
 
Zaawansowany algorytm przetwarzania obrazów Helix™ pozwala na uzyskanie powtarzalnych, bardzo 
szczegółowych obrazów, mimo różnic w dawce i niejednokrotnie trudnych warunków badania 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

*Źródło: Dokument GE: 
High resolution for 
improved visualization 
(DOC 2045904) 

Aż do 40% poprawy 
w wykrywaniu 
małych struktur* 

Niespotykana 
szczegółowość 
obrazu przy 
niskich dawkach 
– dla każdego 
uzyskanego 
obrazu 
 

Powtarzalna 
jasność i 
kontrast obrazu, 
niezależnie od 
różnic w dawce, 
pozycji pacjenta i 
pola widzenia 
 

Poprawianie jakości 
obrazu dla 
konkretnych struktur 
anatomicznych – dla 
kości i tkanek 
miękkich w różnych 
regionach ciała 
 

Urządzenie 
doskonale radzi 
sobie z 
metalowymi 
implantami 
 

Skup się na tym, co 
najistotniejsze… na 
swoim pacjencie 



 

 
  

Nie przegap niczego 
 

Niespotykana nigdzie indziej szczegółowość 
obrazu przy niskiej dawce promieniowania 
– w każdym obrazie. 

Zaawansowany algorytm przetwarzania obrazów Helix™ w pełni 
wykorzystuje potencjał detektorów FlashPad HD – wysoką 
rozdzielczość obrazów i efektywność dawki promieniowania – 
pozwalając na uzyskanie obrazów o ogromnym poziomie szczegółów 
tam, gdzie ma to największe znaczenie. 
 



 

Cztery razy większa rozdzielczość 
 
Obraz testowy sprawdzający rozdzielczość  

 
 
Detektory FlashPad HD mają cztery razy więcej 
pikseli na jednostkę powierzchni; dzięki temu 
pozwalają uzyskać bardzo ostre obrazy 
obejmujące wiele szczegółów – a to wszystko 
przy niskiej dawce promieniowania. Dostępne 
w standardowych rozmiarach 10x12 cali i 14x17 cali. 

 
Rozdzielczość 5 lp/mm 
Rozmiar piksela: 100 mikronów 
 

 
 
Niezwykła efektywność dawki dla najmniejszych pacjentów (i tych największych też) 
Niezwykle efektywne wykorzystywanie dawki pomaga ulepszyć jakość obrazów diagnostycznych uzyskiwanych przy niskiej 
dawce promieniowania dla wszystkich pacjentów.  
 
 

 
 
  

Dodatkowy 
sygnał 

Obszar zacieniowany 
przedstawia zwiększoną 
wydajność urządzenia dzięki 
dodatkowemu sygnałowi 
wyłapanemu przez detektor 
FlashPad HD. 

Częstotliwość (lp/mm) 

Wykonane przy 64 kVp/0.4 mAs. 
Typowa technika DR/CR dla 0-6 miesięcy. AP klatki piersiowej: 63 kVp/1.6 mAs 
 
 



 

 
 
 
 
 
  

Poprawa jakości obrazu specyficzna 
dla danego obszaru anatomicznego. 
Wyraźne granice między kością  
a tkankami miękkimi w różnych 
obszarach anatomicznych i kątach 
patrzenia. 

 



 

 
 
 
  



 

 
 
  

Powtarzalna jakość zdjęć i danych 
pomimo trudnych warunków 
badania. 

Bez Helix™  

Z Helix™  

Zastosowanie algorytmu Helix™ zapewnia powtarzalne wartości jasności i kontrastu obrazu przy różnych dawkach promieniowania za pomocą 
funkcji Smart Windowing i Contrast Restoration. 

Powtarzalna jakość obrazów 
mimo różnic w kolimacji i 
ułożeniu pacjenta z 
algorytmem Helix™   

Inteligentne wykrywanie granic 
kolimacji z niespotykaną dokładnością 
w zastosowaniach pediatrycznych.  



 

 
 
 
  

Doskonała jakość 
obrazów mimo 
metalowych 
implantów. 

Wyraźna granica między kością a 
implantem bez efektu halo. 



 

 
 

 
 
 
  

Wiemy, że liczy się prędkość i 
skuteczność działania. 
 



 

 
 
 
 
  

Automatyka ułatwia pracę. 



 

 
  

Nowy interface użytkownika 
Przeprojektowana nawigacja i menu 
Quick Tools sprawiają, że obsługa 
urządzenia jest szybsza i bardziej 
intuicyjna niż dotychczas. 

QuickCharge 
Ładowanie 
detektorów w stole i 
statywie 
przyściennym. 

Automatyczne 
ustawianie pola 
widzenia 
Predefiniowany 
obszar kolimacji dla 
każdego obrazu. 

Automatyczne wsparcie w 
wyborze protokołów 
Automatyczny wybór obszaru 
anatomicznego i stosownej 
techniki w oparciu o listę 
zaplanowanych badań dla danego 
urządzenia. 
 

AutoRAD 
– wszechstronny 
pakiet automatyzacji 
procedur 
Szybkie i łatwe badania, wygodne ustawianie pacjenta 

Pakiet AutoRAD oferuje szeroki zakres funkcji 
automatyzacyjnych i ułatwiających przeprowadzanie 
procedur medycznych. Dzięki temu badania mogą być 
szybkie, intuicyjne i łatwe dla techników RTG i 
wygodne dla pacjentów 



 

 
 
  

QuickConnect 
Automatyczne przełączanie 
kanałów WIFI pozwala uniknąć 
nakładania się sygnałów 
bezprzewodowych. 
 

QuickShare 
Urządzenie ułatwia udostępnianie 
obrazów i bezprzewodowe łączenie 
kilku detektorów cyfrowych na raz. 

Automatyczne śledzenie 
Aparat pozwala utrzymać wartość SID 
i wyrównania detektora z lampą RTG 
zarówno przy stole, jak i przy 
pozycjonerze ściennym. 

Wszechstronne konfiguracje 
Urządzenie dostosuje się do Twoich 
potrzeb dzięki wielu różnym możliwym 
konfiguracjom stołu, statywu 
przyściennego i mocowania 
sufitowego. 



 

 

Bezpieczeństwo, komfort i godność 
Twojego pacjenta 
Bariatryczny stół do badań jest w stanie unieść do 400 kg/882 
lbs*; można obniżyć go do wysokości 50 cm/20 cali. 

Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla pacjenta 
 
1. Wyłącznik nożny bezpieczeństwa (przy stole i statywie 
przyściennym) 
2. Przełączniki bezpieczeństwa wyłączające możliwość ruchu 
podczas transferu pacjenta 
3. Dwa przyciski zatrzymania awaryjnego 
4. Czujniki antykolizyjne i przeciwzaciskowe na stole, przy 
statywie przyściennym i mocowaniu sufitowym 
5. Hamulce elektromagnetyczne zabezpieczające ruch pionowy 
statywu przyściennego 
 

*Limit wagi: 400 kg/882 lbs statycznie lub 320 kg/705 lbs dynamicznie (podnoszenie). 
Standardowa konfiguracja stołu o limicie 250 kg (551 lbs) jest również dostępna dla 
aparatu Optima XR646 HD. 
 



 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
  

Automatyczne łączenie obrazów 
Bezproblemowe obrazowanie kości długich i 
kręgosłupa przy pozycjonerze ściennym i na 
stole. 
 

Automatyczne łączenie obrazów 
przy pozycjonerze ściennym 

Jedno szybkie, precyzyjne, wysoce zautomatyzowane badanie. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatyczne łączenie obrazów zostało ulepszone o funkcję AutoSpine, inteligentny algorytm łączący obrazy, 
który śledzi kontur kręgosłupa pacjenta przy wyrównywaniu pionowym obrazu, pozwalając na uzyskanie bardziej 
naturalnej równowagi jasności i kontrastu w obrazie ciała pacjenta. 
 

Bez AutoSpine      Z AutoSpine 
 

  
 
   
  



 

 
 
 
  



 

 
 
  Obszerne dane pozwalają nie tylko 

na wgląd w przeszłość – dzięki nim 
możesz też przewidywać to, co 
dopiero nadejdzie. 
X-ray Quality Application z analityką powtarzalności 
odrzuceń (Repeat Reject Analytics) 

Zidentyfikuj dokładne przyczyny odrzuceń, przeszkol personel, 
popraw skuteczność badań i zmniejsz dawkę promieniowania 
przyjmowaną przez pacjentów. 
 
Aparat Optima XR646 HD jest kompatybilny z aplikacją X-ray 
Quality Application od GE, obejmującą także analitykę 
powtarzalności odrzuceń. 
 
Łącz się automatycznie z kompatybilnymi aparatami 
rentgenowskimi, korzystając z internetowego interfejsu 
pozwalającego na zarządzanie jakością badań. Dzięki temu 
odkryjesz przyczyny odrzuconych badań rentgenowskich i 
zaplanujesz konkretne szkolenie, zmniejszając dawkę 
promieniowania przyjmowaną przez pacjentów. 
 
iCenter – platforma software’owa do zarządzania 
aktywami 

Zoptymalizuj wykorzystanie swoich aparatów 
rentgenowskich. Zrównoważ ich wykorzystanie, 
posiłkując się analityką danych. 
 
iCenter odkrywa przed Tobą nowe możliwości, dając 
Ci dostęp do pełnych danych i ich analizy. Dzięki temu 
będziesz świadom wykorzystania i obciążenia 
wszystkich aparatów rentgenowskich, co pozwoli 
podjąć ci właściwe i świadome decyzje 
optymalizujące organizację pracy. 



 

 
  

Gotowy 
zawsze wtedy, 
kiedy Ty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie i serwis urządzeń 
Nasze systemy rentgenowskie, aplikacje i wsparcie techniczne nigdy nie 
biorą wolnego – po to, byś Ty mógł się w pełni skoncentrować na 
swoich pacjentach. 
Wsparcie techniczne aparatów rentgenowskich GE to inżynierowie-
eksperci, których znasz i którym ufasz. Zaawansowane technologie 
obsługi pomogą ci maksymalnie wykorzystać czas pracy urządzenia 
– dzięki temu twój system rentgenowski będzie zawsze gotów do pracy 
wtedy, gdy go potrzebujesz. 

Łączność zdalna Insite™  
Zdalna diagnostyka sprzętu i natychmiastowe rozwiązywanie 
problemów – dzięki temu większość z nich obywa się bez wizyty 
serwisanta. 
Zdalne wsparcie przez aplikację – inżynier połączy się z Tobą online i 
przeprowadzi Cię przez rozwiązanie problemu. 
Proaktywne monitorowanie stanu sprzętu pomoże wykryć ewentualne 
usterki i naprawić je, zapobiegając większym awariom 
unieruchamiającym sprzęt. 

Edukacja 
Doszkalaj siebie i swój zespół – dzięki temu zawsze będziecie na 
bieżąco. 
GE Healthcare oferuje warsztaty z obsługi produktów i szkolenia 
kliniczne; dzięki temu ty i twój zespół zawsze będziecie na bieżąco. Od 
intensywnych szkoleń technicznych i klinicznych dotyczących obsługi 
naszych produktów, aż po obszerne możliwości edukacyjne dla 
techników i radiologów – oferta GE odpowie na Twoje potrzeby w tym 
zakresie, zarówno on-line, jak i w Twojej placówce.  
  
 
 
 
 
 
 
 
* Oferty wsparcia i serwisu mogą się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji posiada lokalny przedstawiciel sprzedaży GE. 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


