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 Інновації  
які важливі  
для вас
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Від початку у нас завжди є одна річ, що складає основу нашої 
компанії – це наша місія: покращити життя людей за допомогою 
значних інновацій. 
Ця місія надихає нас співпрацювати з вами, щоб знайти 
найкоротший шлях до того, щоб найкраще піклуватися про вас з 
найменшим рівнем вартості послуг. Це спонукає нас до створення 
технології, яка має значення для тих, хто управляє нашими 
МР-системами, для тих, хто розшифровує зображення, і для тих 
пацієнтів, які мають перевагу завдяки точним діагнозам.

Ми прагнемо покращити та врятувати життя за допомогою 
інновацій, які ми розвиваємо разом із лікарями та замовниками. 
Ваші пацієнти можуть мати кращу, більш персоналізовану 
допомогу, при цьому ви найкраще використовуєте час та бюджет. 
Разом ми можемо досягти клінічних показників, покращити досвід 
пацієнтів та користувачів, та забезпечити економічну цінність у 
стінах вашого підприємства та за його межами.

Підвищіть клінічні показники
Наші технічні досягнення якості зображення та анатомічного 
інтелекту орієнтовані на клінічну реальність. Ми вносимо 
інновації, щоб змінити стан здоров'я у людей.

Покращіть досвід пацієнтів та 
користувачів
Ми забезпечуємо комфорт пацієнта, скорочуючи час 
обстеження і створюючи заспокійливі умови. Ми забезпечуємо 
орієнтовану на потреби пацієнта візуалізацію, щоб посприяти 
отриманню правильних результатів.

Забезпечте економічну цінність
Щоб допомогти вам максимізувати користь від ваших 
МР-інвестицій, ми розробляємо наші системи, які швидко 
окупаються і протягом тривалого часу приносять дивіденди 
завдяки оновленим програмам, великим пропозицям з питань 
обслуговування і низьким експлуатаційним витратам.
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Розроблений для 
задоволення 
ваших потреб

Здається, що майже кожен день нове вдосконалення робить 
МРТ більш доступним для більшої кількості людей. Але разом 
з мінливим характером послуг MР-зображень це може бути 
складним завданням. Коли ви відповідаєте необхідності 
кращого та швидшого виконання процедур, завжди шукаючи 
нові способи впорядкувати робочий процес, ви також 
повинні бути в курсі нових досягнень, таких як онкологія та 
візуалізація тіла. 

МР-система Ingenia 1,5 контролює вас за допомогою 
інновацій, які розроблені для задоволення потреб 
напруженої та зростаючої МР-галузі.

Створена на основі революційної будови технології 
dStream, система Ingenia 1,5 T забезпечує оцифровку сигналів 
МР краще, ніж було раніше, в радіочастотній котушці, як 
можна ближче до пацієнта. Технологія dStream розкриває 
силу оцифровки, надаючи MR-сигнал високої частоти для 
збільшення SNR1, в поєднанні з покращенням робочого 
процесу та простотою використання для підвищення 
ефективності щоденних операцій.1

Наша система Ingenia 1,5T з технологією dStream розроблена 
для підвищення SNR до 40%, що можна використовувати для 
покращення якості зображення та швидкості обстеження1. 
Краща, стабільніша якість зображення для всіх додатків, що 
поєднуються з клінічною універсальністю, щоб розширитися 
у нових областях таких, як тіло/онкологія, в системі широкої 
діафрагми, що сприяє відмінному комфорту пацієнта. А 
продуктивність підвищується з кожною функцією системи 
Ingenia, з автоматизацією, де це має сенс, та з приглушенням 
сигналу від жирової тканини та компенсації руху візуалізації2 
для підвищення якості зображення.

Цифрове широкосмугове MР-обстеження 
з технологією dStream
У створеній цифровій широкосмуговій  
MR-платформі, технологія dStream дає змогу 
отримувати більше інформації за один і той же 
час, забезпечуючи високу якість зображення з 
цифровою чіткістю та швидкістю.

Основні переваги

•  Перевага у цифровій чіткості та швидкості
•  Отримання нових додатків
•  Ласкаво просимо складних пацієнтів
•  Підвищення продуктивності
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Підвищіть клінічні 
показники
Цифрова чіткість та швидкість1 
Незважаючи на багато змін в бізнесі візуалізації, люди як і раніше залишаються 
в центрі уваги. І хоча в галузі називаються деякі види стандартної візуалізації, 
ви знаєте, що навіть найпоширеніше МР-дослідження – це справді можливість 
надати вашим пацієнтам надзвичайну допомогу. 

Система Ingenia 1,5T допомагає вам максимально максимізувати діагностичну 
інформацію щоразу в межах доступного часового проміжку, забезпечуючи 
високу клінічну ефективність таких процедур візуалізації, як візуалізація мозку, 
хребта та опорно-рухового апарату. Цифрова, широкосмугова технологія 
dStream забезпечує високий показник SNR, тоді як провідні в галузі прискорення 
dS SENSE та Premium IQ4 Pack дозволяють забезпечити швидке, надійне 
зображення та чудовий рух та приглушення сигналу від жирової тканини майже 
у всіх процедурах. 

Premium IQ4 
Досягніть нового рівня 
клінічних показників 
шляхом вирішення 
загальних проблем, 
пов'язаних з МР такими, як 
швидкість, приглушення 
сигналу від жирової тканини 
та контроль руху.
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Premium SNR з технологією dStream3 
Технологія dStream оцифровує сигнал у котушці, усуваючи 
шумові впливи, характерні для аналогових шляхів, щоб захопити 
MР-сигнал там, де він є найчистішим. Волоконно-оптичне 
з'єднання від котушки до реконструктора зображення забезпечує 
безперешкодну передачу даних без втрат. Це призводить до 
збільшення SNR до 40%4

Швидкість Premium з технологією dS SENSE5 
Коли котушки технології dStream поєднуються з технологією SENSE 
для створення технології dS SENSE, результат вражає. Раптом звичайні 
паралельні зображення, які колись були «золотим» стандартом 
швидкості, здаються неквапливими у своєму темпі. Оскільки dS SENSE 
робить майже кожне дослідження швидшим, ви можете робити 
зображення з меншою або коротшою затримкою дихання, різко 
скорочуючи час візуалізації, різко зменшуючи артефакти, або навіть 
додаючи більше фрагментів, якщо вам потрібна додаткова інформація. 
Технологія dS SENSE також включає швидкі, повністю інтегровані 
контрольні сканування, які плануються автоматично. 

Premium з приглушенням сигналів від жирової  
тканини з технологією mDIXON XD6 
Непослідовність приглушення сигналів від жирової тканини може призвести 
до непереконливих результатів обстеження, другої здогадки, повторного 
сканування та повторного використання. Тож Philips розробив mDIXON 
XD – інновацію, яка приглушує сигнали від жирової тканини, яка є 
одночасно є стійкою та швидкою. Ексклюзивна технологія Philips mDIXON 
XD забезпечує приглушення сигналів від жирової тканини у порівняні з 
стандартними методами спектрального приглушення сигналів від жирової 
тканини (наприклад, SPIR). Крім того, наша технологія приглушення сигналів 
від жирової тканини mDIXON TSE на 30% швидша і на 30% чіткіша (менш 
розмита), ніж будь-яка інша техніка DIXON TSE, яка доступна в цій галузі. 

Преміум компенсація руху з MultiVane XD7 
Іноді створювати інновації, які важливі для вас означає 
розширити їх спектр використання. MultiVane, який суттєво 
знижує чутливість до руху, спочатку був розроблений для 
використання обстеження мозку. Тепер це також зменшує 
артефакти руху в печінці та колінах, що дає вам розумне 
розв'язання неприємної проблеми у русі в площині.
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Клінічна досконалість  
у нових додатках

Комплексна оцінка печінки
Ми створили комплексне рішення для оцінки дифузних захворювань печінки.
• Анатомічна деталізація: корональний T2 TSE, осьовий T2 TSE, осьовий mDIXON FFE з водою, 

жиром, реконструйовані у фазових та поза фазових зображеннях
• Фракція жиру та T2*: реконструкція mDIXON Quant створює жирову фракцію та карти T2*.  

Ви можете обрати цікавий регіон, щоб визначити відсоток жирної частки, а також T2*
• Жорсткість: МР-еластографія дозволяє швидко оцінити неінвазивну жорсткість печінки. Пакет 

MREView дозволяє оцінити отримані дані, створити карти жорсткості та розміщення в регіоні 
інтересу для отримання значень жорсткості.

Пропонування МР-послуг, які стосуються нових клінічних показань, 
може допомогти вам підвищити значення рефералу. Вдосконалена 
функціональність системи Ingenia 1,5T дозволяє легко включати проривні 
технології у послуги, які вам пропонуються.

Висока точність, неінвазивне кількісне визначення жирової фракції в печінці
Технологія mDIXON Quant8 дозволяє швидко та легко отримати дані, необхідні для 
кількісного визначення жирової тканини в печінці, неінвазивно, за один вдих. Він 
використовує надійне отримання 6-ехо-сигналів, моделювання жиру на 7 піків та корекцію 
Т2* для створення тривимірних карт жирової фракції всієї печінки з високою точністю  
(± 3,5%) та відтворюваністю (± 1,4%), навіть для коротких T2*. Щоб допомогти вашій 
зробити вашу діагностичну оцінку, ви можете відобразити карти жирової фракції  
кольорами за допомогою квантової панелі та переглянути карти релаксації T2* (або R2 *). 
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Неінвазивна оцінка характеристик тканин міокарда 
За допомогою даних швидкого однократного сканування 
дихання, CardiacQuant надає вам доступ до нових чудових 
програм для кардіології, які можуть допомогти в неінвазивній 
оцінці характеристик тканин міокарда, надаючи вам вичерпні 
графіки та кількісну інформацію на основі пікселів (T2 / R2, 
T2* / R2* або міокард T1) в різних ділянках міокарда, що 
допомагає вам керуватися початковими рішеннями щодо 
терапії. Крім того, Cardiac Quant сумісний із технологією  
dS SENSE.

Заздалегідь використовуйте свої додатки щодо 
нейрології
Philips SWIp (зображення з урахуванням сприйнятливості 
з посиленням фази) пропонує швидкість, яка необхідна 
для легкої інтеграції в основу обстеження з нейрології. 
SWIp має високу чутливість до посилення контрасту для 
дезоксигенованих (венозних) відкладень крові або кальцію і 
може допомогти вам при використанні в поєднанні з іншою 
клінічною інформацією в діагностиці різних неврологічних 
патологій. SWIp пропонує тривимірну томографію з 
урахуванням чутливості до 3D, що дозволяє легко інтегрувати 
її у свою основну практику. Додаткова інформація:
- Високе співвідношення сигнал/шум9

- Включає детальні фазові карти для підтримки розширеної 
діагностики
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T2w TSE, mDIXON XD
0,8x1,1x4,0 мм, 4:25 хв
Орхуська університетська лікарня, Данія

Неврографія – DWIBS 
3,0X3,0x3,0 мм, 5:29 хв
Клініка Женераль-Больє, м. Женева, Швейцарія

T2w TSE, mDIXON XD 
0,8X1.0x3,0 мм, 5:05 хв
Клініка Женераль-Больє, м. Женева, Швейцарія

T2w TSE
0,9x1,1x4,0 mm
2:51 хв

T2w TSE, O-MAR XD
1,1X1,1x4,0 мм
7:12 хв

Широкий діапазон 
нейро-клінічних можливостей

У фазі Тільки вода

Тільки вода

T2w TSE, MultiVane XD 
0,7X0,7x3,0 мм, 3:37 хв
Рентгенологія Св. Йозефа Стіфта, 
м. Бремен, Німеччина
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Мозок, SWIp 
1,0x1,0 x2,0 мм, 3:27 хв
Внутр.

Мозок, pCASL 
3,5X3,5x6,0 хв, 4:39 хв
Внутр.

Очниці, T2w TSE, mDIXON XD T2w TSE, 
0,8x0,8x4,5 мм, 4:27 хв
Центральна лікарня «Курашікі (Kurashiki )», Японія

T1w TSE, 3D View 
1,2x1,2 x1,2 мм, 4:55 хв
Внутр.

T2w TSE, MultiVane XD 
0,6X0,6x5,0 мм, 2:08 хв
Рентгенологія Св. Йозефа Стіфта, м. Бремен, Німеччина

IAC, T2w 3D DRIVE 
T2w TSE, 1,7x2,1x3,0 хв, 5:10 хв
Внутр.

IAC, Дифузія TSE (b1000) 
1,8x2,1x3,0 мм, 5:10 хв
Медичний центр «Меандер (Meander )»,  
м. Амерсфорт, Нідерланди

Гіпокамп, dS Масштабування DWI 
1,3x1,3x3,0 мм, 3:56 хв
Внутр.
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PDw TSE, mDIXON XD
0,4X0,6x2,5 мм, 2:20 хв
Внутр.

Тільки вода

Часткове приглушення

У фазі

Палець, PDw aTSE
0,2X0,2x1,5 мм, 3:16 хв 
Внутр.

Лікоть, PDw TSE
0,4 x 0,5 x 3,0 мм, 3:58 хв
Внутр.

PDw TSE, 3D-проекція 
0,5X0,5x0,5 мм, 6:21 хв
Внутр.

PDw TSE, 3D-проекція 
0,5X0,5x0,5 мм, 6:21 хв
Внутр.

PDw TSE, mSPIR
0,5x0,7x3,0 мм, 1:55 хв
Медичний центр «Меандер (Meander )», 
м. Амерсфорт, Нідерланди

Виявлення досконалості для ваших 
найпоширеніших додатків MSK 
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PDw TSE
0,7x0,7x3,0 мм, 3:03 хв
Внутр.

PDw TSE, mDIXON XD
FOV 460, dS котушкове рішення Torso coil
Внутр.

T2* візуалізація, оцінка стану хрящів
0,4X0,5x2,5 мм, 5:24 хв
Внутр.

PDw TSE, MultiVane XD
0,7x0,7x3,0 мм, 3:13 хв
Внутр.

T1w TSE, Широка смуга частот
1,1X1,4x5,0 мм, 0:58 хв
Медичний центр округу Хеннепін,  
м. Міннеаполіс, США

T1w TSE, O-MAR 
1,1X1,4x5,0 мм, 2:17 хв
Медичний центр округу Хеннепін,  
м. Міннеаполіс, США

T1w TSE, O-MAR XD
1,1X1,4x5,0 мм, 6:20 хв
Медичний центр округу Хеннепін,  
м. Міннеаполіс, США
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mDIXON Quant
2,0X2,0x4,6 мм, 0:15 хв
Центральна лікарня «Курашікі (Kurashiki )», Японія

T2w SPIR, MultiVane XD
1,1x1,1x3,0 мм, 3:36 хв
Орхуська університетська лікарня, Данія

DWI (b600) об’єднаний з T2w TSE
2,2x2,5x3,0 мм, 3:23 хв
Лікарня ім. Жуль Верна, Нант, Франція

T2w SPAIR
1,0x1,0x 3,0 мм, 3:44 хв
Центр амбулаторної допомоги Barnabas Health,  
м. Лівінгстоун, США

Дифузія (b500)
2,8X3,6x5,0 хв, 4:48 хв
Внутр.

T2w TSE, MultiVane XD
1,0X1,0x5,0 мм, 2:33 хв
Внутр.

mDIXON XD, dS SENSE 7
1,3X1,8x5,0 мм, 0:06 мм
Колективна лікарська практика, м. Бохольт, Німеччина

Доступ до нових клінічних додатків, 
які готові до основної практики
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Карта T2
2,0X2,1x8,0 мм, 0:19 хв
Внутр.

2 камерна bTFE кіносканування
1,7X1,7x8,0 мм, 0:12 хв
Внутр.

Карта T1
2,0X2,0x10,0 мм, 0:16 хв
Університетська лікарня, м. Бонн, Німеччина

4 камерна bTFE кіносканування
1,7X1,7x8,0 мм, 0:11 хв
Внутр.

Технологія mDIXON XD, МРТ
1,3X1,3x1,4 мм, 0:18 хв
Університетська лікарня, м. Утрехт, Нідерланди

Платформа Q-flow
2,5X2,5x8,0 мм, 0:16 хв
Орегонський університет науки та здоров,я, м. Портланд, США

Black Blood imaging (Візуалізація 
венозної крові)
1,2X1,4x8,0 мм, 0:18 хв
Внутр.

Каротидні зображення
0,6X0,6x460 мм, 1:26 хв
Клініка Белледонн, м. Сен-Мартен-д'Ерес, Франція
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Покращіть досвід паціентів і 
користувачів

Готовий до мейнстріму 
Забезпечення розширених можливостей діагностики це 
добре для пацієнтів, які отримують переваги від доступу до 
найновіших інструментів, і це корисно для вашої практики, 
оскільки воно завойовує репутацію серед референтів як 
місце, де потрібно звернутися до розв'язання проблем 
діагностики. Наші рішення для візуалізації надають можливості, 
які готові до загальної практики, надаючи інформацію, яка 
допомагає лікарям, які займаються широким колом пацієнтів, 
забезпечувати стандартну та вдосконалену нейровізуалізацію, 
візуалізацію серця та візуалізацію щодо виявлення 
онкологічних захворювань. 

Використовуйте інтелект, інтеграцію та інтерпретацію 
у кожному випадку 
Портал IntelliSpace містить потужне поєднання інтелекту, 
інтеграції та інтерпретації у захищеній платформі в режимі 
реального часу та спільної роботи, завдяки чому ви можете 
отримувати доступ, створювати та поширювати інформацію, 
що буде дійсна по всьому підприємству. 

Це розширене рішення для візуалізації та аналізу 
багатомодальності дає вам можливість підтримувати 
діагностичну об'єктивність та послідовність. Він підтримує 
МР, КТ, молекулярні зображення та ультразвукові зображення, 
тому ви можете переглянути всі зображення, що мають 
відношення до діагностики. 
Клінічні додатки включають: 
• Розрахунок МР-дифузії 
• MР T1 Перфузія 
• Оцінка нейроперфузії за допомогою МР-системи 
• Розрахунок віднімання за допомогою МР-системи 
• Розрахунок накопичення ехо-сигналу за допомогою МР-системи 
• повне поле огляду МР-візуалізації з MobiView 
• Оцінка якості хряща

Як і кожен пацієнт різний, так і кожна спільнота. Ваша спільнота 
може мати конкретні потреби в візуалізації, і вам потрібна 
MР-система, яка може бути адаптована до цих потреб. 
Система Ingenia 1,5T дозволяє надавати широкий спектр послуг, 
включаючи знімки на областях нейрології, серця та онкології у 
дітей, у літніх людей та паціентів хворих на ожиріння.

Портал IntelliSpace надає блискучий фокус 
на ваш екран з будь-якого джерела
 Працювати там, де ви хочете, не означає, 
що вам доведеться йти на компроміс 
з функціональністю або мати справу з 
обмеженим доступом до зображень та 
інформації. Портал IntelliSpace забезпечує 
доступ до зображень та обробки практично 
з будь-якого ПК у відділі, у вашому офісі і 
навіть у вашому домі. Завдяки вдосконаленій 
візуалізації та аналітиці у вас під рукою, 
ви можете переглядати та діагностувати 
ефективно та впевнено, ефективно 
спілкуватися з лікарями, що направили 
паціентів до вас, та переглядати зображення 
з різних модальностей, щоб отримати повну 
картину здоров’я ваших пацієнтів, а це 
означає, що ви підвищите продуктивність, 
незалежно від того, де ви знаходитесь.

Доступ до сучасних додатків 
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Основні переваги

• Преміум SNR з dStream7 
• Преміальна швидкість з dS SENSE8 
• Набір Premium IQ 

(стандартний з приглушенням сигналу 
від жирової тканини та преміальною 
компенсацією руху) 

• Доступ до сучасних програм8 

Задня котушка FlexCoverage З’єднання FlexConnectПередня котушка FlexCoverage*

Кошик для зберігання котушок FlexCaddy* Транспортна система пацієнтів FlexTrak* FlexTrak Mammo*

*Необов’язково
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Зображення робочого процесу виключає повторювані завдання
iPatient виключає до 50% повторюваних завдань.10 Натисканням кнопки 
таблиця переміщується до ізоцентру і система починає обстеження. 
Функція SmartSelect автоматично визначає, які котушки та елементи 
слід активувати для отримання найвищого SNR для обраного поля 
зору. Потім SmartExam* розміщує фрагменти на анатомічні цільові 
ділянки на основі валідизованих налаштувань сканування, що підвищує 
послідовність під час подальшого обстеження того самого пацієнта та 
від пацієнта до пацієнта. 

Під час отримання зображень iPatient економить час, здійснюючи 
інтелектуальну обробку фону (наприклад, перегляд обсягу, дифузія, 
перфузія тощо) декількох наборів даних. Крім того, це спрощує 
планування, перегляд та обробку багато послідовних,багатоступеневих 
обстежень, розглядає багатозадачні обстеження як один об,єм.

Контроль  
якості зображення

Якість зображення лежить в основі всього, що ви 
пропонуєте пацієнтам та лікарям, які направили до 
вас. Щоб зробити MР-зображення передбачуваними 
та відтворюваними, iPatient автоматизує повторювані 
завдання та включає найкращі практики в ExamCards. 
Насправді автоматизація Smart Exam допомагає 
забезпечити відтворювані результати планування більш 
ніж на 80% процедур.
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Обстеження мозку за допомогою 
функції SmartExam Brain*

Обстеження хребта за допомогою 
функції SmartExam Spine*

Обстеження коліна за допомогою 
функції SmartExam Knee*

Обстеження плеча за допомогою 
функції SmartExam Shoulder*

Обстеження молочної залози за 
допомогою функції SmartExam Breast*

* необов’язково
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 Забезпечте 
економічну цінність

Візуалізація є як клінічною, так і економічною 
проблемою. Вам потрібно керувати безліччю 
фінансових зобов’язань та можливостей, 
концентруючи при цьому свою увагу на 
своїх пацієнтах. Ми можемо допомогти, 
склавши пакет пропозицій, які забезпечують 
перевірку загальної вартості власності, 
надаючи вам спеціалізовані варіанти навчання, 
обслуговування та фінансування.

Основні переваги

• Не потрібно оновлювати канал більше, коли він 
незалежний 

• Індивідуальна освіта, послуги та варіанти фінансування
• Зменшіть споживання електроенергії, заощаджуйте 

гроші за допомогою технології PowerSave 

Розширення та незалежність каналу 
З Ingenia 1,5T вам ніколи не доведеться турбуватися про 
модернізацію радіочастотних каналів прийому, щоб не 
відставати від прогресу технології котушок. Оскільки 
цифрування відбувається в радіочастотній котушці, наявні 
канали визначаються котушками, а не системою. Це дозволяє 
розширити клінічні можливості без додаткових оновлень 
обладнання, що призводить до зниження кількості витрат на 
життєвий цикл та підвищення економічної цінності.

Технологія PowerSave 
Технологія PowerSave адаптує градієнтне споживання енергії 
до стану системи, щоб зменшити споживання електроенергії 
та заощадити гроші. PowerSave – один із результатів постійного 
прагнення Philips покращити стійкістьсвоїх продуктів. 

Послуги з утилізації 
Служба Philips, що надає послуги з утилізації дає вам корисну 
інформацію про діяльність та робочий процес вашого відділу. 
Швидкі консультаційні проекти з покращення робочого 
циклу, засновані на розумінні служби Philips, яка надає 
послуги з утилізації, показали приголомшливі результати, різко 
скоротивши черги та покращивши обслуговування пацієнтів 
та задоволення персоналу. 

Першокласна допомога 
Наша глобальна мережа кваліфікованого персоналу та 
доступність запасних деталей у всьому світі допомагає 
підтримувати високу тривалість роботи обладнання, яке 
допомагає вам у забазпеченні надійних зображень для пацієнтів. 
У 2014 та 2015 роках Philips MР була оцінена найкращою у 
KLAS в галузі медичного обладнання та інфраструктури за 
допомогою складених рейтингів задоволеності користувачів.
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Технологія dStream
Система Ingenia 1,5T з технологією dStream розроблена 
для отримання правильних знімків з першого разу 
та покращення комфорту пацієнтів для швидшого 
робочого процесу12 та дозволяє отримати доступ до 
освіти та послуг кваліфікованого персоналу Philips.

Розраховуйте на нас так, як ваші пацієнти 
розраховують на вас
Залишатися на вершині сучасного складного та 
постійно мінливого середовища охорони здоров'я є 
досить складним завданням. Останнє, про що потрібно 
потурбуватися – це безперебійність роботи систем 
догляду.

У Philips ми працюємо разом із вашими командами. Ми 
розділяємо їх відданість щодо вирішення питань до їх 
початку та прагнення продовжувати працювати день і 
ніч, поки робота не буде виконана. Якщо ми піклуємося 
про ваші системи, ви можете зосередитись на тому, 
що насправді важливо: забезпечити кращу допомогу 
більшої кількості людей за меншу ціну. Разом ми 
можемо створити здоровіше майбутнє.
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Партнерство з Philips для 
розширення інвестицій та 
розширення можливостей

Ми співпрацюємо з вами у довгостроковому плануванні ваших 
потреб у медичній візуалізації. Завдяки Philips SmartPath, ви можете 
оптимізувати, вдосконалювати або трансформувати наявне 
обладнання, щоб у вас була функціональність обладнання «як нового» 
протягом усього життєвого циклу. Ви отримуєте найсучасніші 
вдосконалення в робочому процесі, клінічні можливості та якість 
зображень за допомогою обладнання, яким ви вже володієте.
 
Philips SmartPath – це партнерська програма, яка також допомагає 
вам продовжити термін роботи вашого обладнання. Ви можете 
отримати найновішу технологію за частину вартості або зняття 
покупки та встановлення нової. Якщо ви віддаєте перевагу заміни 
свого обладнання на нову систему, ви можете вибрати варіант 
продажу вашої поточної системи за привабливими умовами. А також, 
ви можете заощадити бюджет капіталовкладення, вибравши варіант 
фінансування, який відповідає потребам вашого бізнесу.
 
Для отримання додаткової інформації перевірте наш сайт 
www.philips.com/smartpath
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Як потрапити до нас
Відвідайте, будь ласка, нашу сторінку www.philips.com/
healthcare/product/HC781341/ingenia-15t-mr-system
healthcare@philips.com

© Компанія Koninklijke Philips N.V. Всі права захищені. Технічні 
характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення. Торгова марка є власністю компанії Koninklijke 
Philips N.V. (Royal Philips) або її відповідних власників.
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1 SNR на 40% більше у порівнянні з томографами Achieva 
як не цифровою/dStream системою. 

2 Цифрова чіткість та швидкість визначаються як SNR, 
отримане за допомогою систем Ingenia або SmartPath 
у системі dStream, що порівнюється з обладнанням 
Philips Achieva. 

3 Premium SNR визначається як SNR, яке було отримане 
з dStream у порівнянні з Achieva. 

4 Premium IQ визначається як підвищені рівні SNR і 
швидкості та покращена візуалізація з приглушенням 
сигналів від жирової тканини та з компенсацією руху, 
що отримане за допомогою dStream з dS SENSE, 
mDIXON і MultiVane XD в порівнянні з Achieva з 
SENSE, Dixon і Propeller.

5 Швидкість Premium характеризується як швидкість  
dS SENSE в порівнянні з SENSE.

6 Premium приглушення сигналів від жирової 
тканини характеризується як технологія mDIXON 
з приглушенням сигналів від жирової тканини в 
порівнянні з технологією DIXON з приглушенням 
сигналів від жирової тканини (3-ехо, фіксований TE).

7 Premium з компенсацією руху визначається як 
MultiVane XD у порівнянні з корекцією гвинта (Pipe 
et al. – Переглянутий алгоритм оцінки руху для 
PROPELLER M 6 Philips Ingenia 1.5T RI, MRM серпня 
2014 р.)

8 Точність та збіг результатів оцінювали за допомогою 
рекомендаційного протоколу обстеження печінки, на 
жирових фантомах [діапазон: 0-100%]. Збіг результатів 
оцінюється за системами.

9 Завдяки множинному ехо підходу.

10 У порівнянні з Achieva.

11 Функція SmartExam не придатна для пацієнтів із  
МР-сумісними імплантатами.

12 Поза порівнянням є підвищений рівень комфорту 
пацієнта з рішенням для пацієнта в тунелі, швидший 
робочий процес в порівнянні з обладнанням Philips 
Achieva.
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