
МР-системи

Ingenia
Prodiva 1.5T CX

Прискорте потік пацієнтів 
зі спрощеним робочим процесом Breeze
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Підтримайте прийняття клінічних рішень, скориставшись перевагами наших розробок у галузі 
візуалізації, створених на основі апробованої цифрової широкосмугової технології dStream, яка 
працює в більш ніж 2000 томографах по всьому світу. Прискорте потік пацієнтів зі спрощеним 
робочим процесом Breeze Workflow. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, покращений за 
рахунок автоматично керованих і стандартизованих процедур обстеження, допомагає виконувати 
процедури МРТ-обстежень одразу з першого дня. А завдяки низьким витратам на встановлення 
й розміщення обладнання, безперервній підтримці в справному стані та легкості модернізації ви 
зможете постійно розширювати свої можливості. 

П окращуйте  
свої клінічні показники 
за допомогою цифрової технології

Тривалий час сканування, артефакти руху, 
усунення сигналу від жирової тканини — усе 
це може вплинути на ваші клінічні показники. 
Скористайтеся нашою ексклюзивною цифровою 
широкосмуговою технологією dStream і нашими 
розробками в галузі візуалізації, щоб подолати 
ці поширені проблеми, з якими ви стикаєтеся в 
МРТ-обстеженнях. 

П ідвищуйте  
пропускну спроможність 
завдяки спрощеному автоматично 
керованому робочому процесу

Якщо ваша система проста у використанні, 
продуктивність різко зростає. Розроблений 
нами робочий процес Breeze Workflow 
зменшує кількість кроків позиціонування та 
спрощує встановлення котушок, і це дозволяє 
одразу з першого дня збільшити потік пацієнтів.
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П ідвищіть  
інвестиційну вартість  
за рахунок низької загальної вартості володіння

Початкова вартість МР-системи — це лише один 
аспект, який сприяє вигідному інвестуванню. Ми 
виробили інтегральний підхід до контролю витрат, 
простоти встановлення та завчасної підтримки, 
який допоможе вам контролювати витрати та 
отримувати більший прибуток від інвестицій. 
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З системою Philips Ingenia Prodiva 
1.5T CX ви зможете розширити 
свої клінічні можливості завдяки 
нашій унікальній цифровій 
технології та нашим продуктивним 
розробкам у галузі візуалізації

2 Технологія ComforTone буде наявна на системах Ingenia Prodiva 1.5T 
у ІV кварталі 2017 р.
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Отримуйте чітку та якісну візуалізацію з 
цифровою широкосмуговою технологією 
dStream
Цифрова широкосмугова технологія dStream спільно 

з нашими розробками в галузі візуалізації допомагає 

підняти практику МР-обстежень на нові висоти. 

Завдяки оцифруванню МР-сигналу прямо в котушці 

сигнал захоплюється в найчистішому вигляді, при цьому 

збільшується коефіцієнт сигнал-шум та підвищується 

якість зображення або скорочується час обстеження.

Швидко освоюйте процедури візуалізації
Кожному оператору буде легко освоїти процедури 

візуалізації завдяки нашій інтелектуальній автоматизації та 

робочому процесу Breeze Workflow. Багато стандартних 

завдань, як-от позиціонування стола та вибір котушки, 

в системі автоматизовані — це спрощує отримання 

результатів за процедурами візуалізації. Робочий процес 

Breeze Workflow пришвидшує обстеження завдяки 

зменшенню кількості кроків позиціонування максимум на 

34% 1, і отже дозволяє збільшити потік пацієнтів.

Розширюйте клінічне охоплення
Система Ingenia Prodiva 1.5T CX надає доступ до 

широкого спектру сучасних програм для візуалізації 

мозку, тіла, опорно-рухової системи, обстежень у 

онкології та кардіології. Тепер ви зможете залучати нові 

направлення та отримувати додатковий дохід.

Надійні методики виконання процедур для 
високоякісної візуалізації
Система Ingenia Prodiva 1.5T CX надає доступ до 

таких методик візуалізації, як приглушення сигналу від 

жирової тканини, усунення наслідків руху та зниження 

артефактів від металу, які сприяють подоланню 

деяких найпоширеніших проблем, що призводять до 

незавершених обстежень і повторних сканувань.

Непомітно сприяйте прийнятності 
процедури для пацієнта
ComforTone 2 — це унікальна технологія зменшення 

шуму, доступна для широкого спектру галузей 

застосування. Зменшуючи акустичний шум майже до 

рівня навколишнього середовища, вона сприяє відчуттю 

комфорту та прийнятності процедури для пацієнта.

1 На основі внутрішнього дослідження з порівняння робочого 
процесу з МР-системою Achieva



Покращуйте

за допомогою цифрової технології

свої клінічні показники
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Хребет

Неврологічні сканування

C-Spine SAG T1w TSE (шийн. відд. 
хр., саг. пр.,T1w, шв. спін-ехо)

L-Spine TRA T1w TSE  
(попер. відд. хр., попер. пр., 

T1w, шв. спін-ехо)

Brain 3D ToF MIP  
(гол. моз., 3-вимірне скан., ToF, пр. макс. інтенс.)

Posterior Triangle COR 3D STIR  
(задній трикутник, корональна проекція, 

3-вимірне сканування, STIR)

Brain TRA T2w TSE 
(головний мозок, 

поперечна проекція, T2w, 
швидке спін-ехо)

Brain TRA T1w IR  
(головний мозок, 

поперечна проекція, 
T1w IR)

Brain TRA T2w FLAIR 
(головний мозок, поперечна 

проекція, T2w, FLAIR)

Brain TRA SWIp MIP 
(головний мозок, 

поперечна проекція, SWIp, 
проекція максимальної 

інтенсивності)

PC Venogram  
(PC, флебограма)

C-Spine SAG T2w TSE (шийн.  
відд. хр., саг. пр., T2w, шв. спін-ехо)

L-Spine TRA T2w TSE  
(попер. відд. хр., попер. пр., 

T2w, шв. спін-ехо)

L-Spine SAG T1w TSE  
(попер. відд. хр., сагіт. пр.,T1w, шв. 

спін-ехо)

L-Spine SAG T2w mDIXON TSE  
(поперековий відділ хребта, сагітальна проекція, T2w mDIXON, 

швидке спін-ехо)

Тіло

Brain DWI b1000 (гол. моз., 
дифуз.-зваж. зобр., b1000)

Liver TRA T2w MultiVane TSE SPIR  
(печінка, поперечна проекція, T2w MultiVane, швидке 

спін-ехо, SPIR)

Liver TRA mDIXON Quant  
(печінка, поперечна проекція, mDIXON Quant)

Liver TRA T2w Ssh TSE  
(печінка, поперечна проекція, T2w Ssh, швидке 

спін-ехо)

Liver TRA mDIXON dyn  
(печінка, поперечна проекція, mDIXON dyn)
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Опорно-рухова система

Кардіологічні сканування

Shoulder COR PDw TSE  
(плече, корон. пр., PDw, шв. спін-ехо)

Wrist COR PDw TSE  
(зап’ястя, корон. пр., PDw, шв. спін-ехо)

Hips COR T2w TSE  
(стегна, корон. пр., T2w, шв. спін-ехо)

Heart 2CH b-TFE Cine  
(серце, 2CH b-TFE, відеоролик)

Heart SA T1w TSE BB  
(серце, сагітальна проекція, T1w, швидке 

спін-ехо, BB)

Heart SA STIR BB  
(серце, сагітальна проекція, STIR BB)

Heart SA b-TFE Cine  
(серце, сагітальна проекція, b-TFE, 

відеоролик)

Ankle SAG PDw TSE SPAIR 
(гомілковост. сугл., сагіт. пр., PDw,  

шв. спін-ехо, SPAIR)

Knee SAG PDw TSE  
(коліно, сагіт. пр., PDw, шв. спін-ехо)

Knee SAG PDw TSE SPAIR 
(коліно, сагіт. пр., PDw,  
шв. спін-ехо, SPAIR)

Elbow COR T1w TSE  
(лікоть, корональна проекція, T1w, швидке спін-ехо)

Knee TRA T2w TSE  
(коліно, поперечна проекція, T2w, швидке спін-ехо)

Тіло

Prostate T2, T1 & SPAIR  
(передміхурова залоза, T2, T1 та SPAIR)

Liver TRA T2w MultiVane TSE  
(печінка, поперечна проекція, T2w 

MultiVane, швидке спін-ехо)

Uterus SAG T2w MultiVane TSE  
(матка, сагітальна проекція, T2w MultiVane, 

швидке спін-ехо)

Liver TRA T1w OP IP FFE  
(печінка, поперечна проекція, T1w OP IP, 

швидке польове ехо)



Покращіть

завдяки спрощеному автоматично 
керованому робочому процесу

пропускну 
спроможність
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Прискорюйте робочий процес, зменшивши 
кількість кроків позиціонування
Робочий процес Breeze Workflow зменшує кількість кроків 

позиціонування максимум на 34% 1 і дозволяє прискорити 

щоденний робочий процес обстеження. Укладання пацієнта 

є інтуїтивно зрозумілим, а встановлення котушки потребує 

мінімальних зусиль завдяки робочому процесу Breeze 

Workflow.

Час укладання та підготовки пацієнтів 
вкорочено максимум на 79% 2

Витрачайте менше часу на укладання пацієнта та 

розміщення котушки завдяки робочому процесу 

Breeze Workflow. З короткими кабелями, невеликими 

з’єднувачами та компактною електронікою розміщення 

котушки стає швидким і простим.

Анатомічні особливості пацієнтів 
відрізняються, але наші гнучкі котушки 
пристосовуються до їх форми тіла
Котушки Breeze Anterior тонкі та гнучкі, і їх можна 

швидко й легко розташувати навколо тіла кожного 

пацієнта для виконання швидкого, ефективного та 

комфортного сканування.

Робочий процес Breeze Workflow 
передбачає:

Система Ingenia Prodiva 1.5T CX розроблена так, щоб 
допомогти вам збільшити потік пацієнтів одразу з першого 
дня завдяки спрощеному робочому процесу Breeze Workflow 
та автоматично керованим і стандартизованим обстеженням.

З’єднання Breeze
 Міні-з’єднувачі
 Менше громіздкої електроніки

Вбудований у стіл пристрій NVS

Встановлення котушок Breeze
 Надлегкі передні котушки 
 Короткі кабелі

1 На основі внутрішнього дослідження з порівняння робочого 
процесу з системою Achieva.

2 На основі внутрішнього дослідження, що порівнює робочий процес 
змішаного обстеження головного мозку, хребта, опорно-рухової 
системи та тіла з МР-системою Achieva.

Враження від середовища: створення 
позитивного враження у пацієнта і 
персоналу
Унікальне рішення Ambient Experience In-bore Connect 

(«Враження від середовища / зв’язок усередині 

тунелю») дозволяє налаштувати середовище на основі 

індивідуального підходу до ваших пацієнтів. З моменту 

входу пацієнта до зони томографа і до завершення 

обстеження рішення In-bore Connect допомагає 

пацієнтам залишатися розслабленими, виконувати 

вказівки, наприклад щодо затримки дихання, і, активно 

спілкуючись, дізнаватися про хід сканування. 

9
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Розумний спосіб стандартизувати 
обстеження
Включення в роботу є швидким і легким завдяки нашому 

інтелектуальному інтерфейсу користувача. Він надає 

прості стандартні вказівки, що сприяють підвищенню 

ефективності та відтворюваності процедур. Функція 

SmartExam автоматизує багато ваших обстежень, 

спростить робочий процес і систематизує обстеження.

SmartStart переміщує стіл 
до ізоцентра

SmartSelect автоматично 
виявляє та вибирає 
котушку та її елементи, які 
максимізують коефіцієнт 
сигнал-шум у вибраній 
ділянці

SmartLine одночасно з 
отриманням зображення 
виконує інтелектуальну 
фонову обробку декількох 
наборів візуальних даних, 
наприклад перегляд 
об’єму, аналіз дифузії, 
перфузії, що прискорює 
обстеження 

SmartExam* дозволяє 
лише одним клацанням 
миші розташувати зрізи 
на цільовій анатомічній 
ділянці. Цей процес 
додатково доступний 
для обстежень головного 
мозку, хребта, плеча та 
коліна 

SmartLink спрощує 
планування, перегляд 
і обробку обстежень, 
проведених із декількома 
послідовностями на 
декількох станціях, 
обробляючи їх як єдине 
ціле

*Робочий процес SmartExam 
буде доступний для систем 
Ingenia Prodiva 1.5T у ІV кварталі 
2017 р. 



Підвищуйте

завдяки спрощеному автоматично керованому 
робочому процесу

пропускну 
спроможність
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Підвищуйте
інвестиційну 
вартість 
за рахунок низької загальної вартості 
володіння
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Підвищуйте
Система Ingenia Prodiva 1.5T CX 
розроблена так, щоб допомагати 
вам контролювати витрати та 
підтримувати справний стан для 
отримання більшого прибутку 
від інвестицій.

13

Зменште необхідність дорогого 
перепланування
Властивість, яка дозволяє розмістити вашу нову МР-
систему Ingenia Prodiva 1.5T CX у існуючому кабінеті, 
— невелике крайове поле з легковагим магнітом. Це 
може зменшити необхідність проведення дорогої 
реконструкції, наприклад видалення стін, підняття стелі 
або посилення підлоги.

Утримуйте транспортні та монтажні 
витрати на низькому рівні
Економте час і гроші на транспортування та встановлення 
цієї системи завдяки її унікальній компактній конструкції. 
Систему можна легко переміщувати стандартними 
коридорами та дверима лікарень, не розширюючи 
їх. Систему можна легко розмістити в кабінетах зі 
стандартними стелями, оскільки після встановлення вона 
матиме невелику висоту.

Систему Ingenia Prodiva 1.5T 
CX можна встановити навіть 
там, де багато інших МРТ 
встановити не можна 1

Збережіть дорогоцінний гелій
Технологія нульового википання HeliumSave призначена 
для усунення втрат гелію навіть у звичайній роботі 2 в 
умовах регулярного сканування.

Знизьте витрати на електроенергію
Технологія PowerSave поєднує ефективну конструкцію 
з інтелектуальним керуванням енергоспоживанням, що 
допомагає постійно заощаджувати на електроенергії.

Підтримуйте високу тривалість справного 
стану, вирішуючи потенційні системні 
проблеми
Отримайте користь від подовженої тривалості 
справного стану зі службою підтримки компанії 
Philips. Наша розширена інфраструктура віддаленого 
обслуговування постійно відстежує системні проблеми, 
повідомляє про них та вирішує їх, перш ніж вони стануть 
критичними для вашої повсякденної роботи 3.

Стратегія інвестицій у МРТ, яка відповідає 
вашому бюджету
Ми пропонуємо різні угоди про обслуговування 
системи Ingenia Prodiva 1.5T CX, які відповідають вашим 
бюджетним потребам і можливостям ваших штатних 
інженерів з обслуговування.

1 Під іншими МРТ маються на увазі 60-см МР-системи з індукцією  
1,5 Tл для сканування всього тіла. 
2 Звичайна робота визначається як типове сканування, яке 
виконується з доступним без перебоїв електроживленням, з 
охолодженням магніту та яке не включає операції з обслуговування.
3 Залежно від прав за контрактом і наявних місцевих ресурсів.

На цій ілюстрації пультова кімната знаходиться за межами 
ізолінії 5 гаус. 

Мінімальне компонування об’єкта наведено лише для ілюстрації. 
Для детального планування об’єкта зверніться до місцевого 
представника компанії Philips.



З самого початку принципове значення для компанії Philips завжди мала одна річ — наша місія покращувати 

життя людей через важливі інновації. Ця місія надихає нас у співпраці з вами якнайшвидше надавати 

найкращу допомогу за найменшу ціну. Вона спонукає нас створювати технології, які вирізняються, — для 

тих, хто експлуатує наші МР-системи, тих, хто переглядає зображення, і тих пацієнтів, які користуються 

перевагою правильно поставленого діагнозу.

Компанія Philips прагне вдосконалюватися та рятувати життя людей завдяки інноваціям.

Наші рішення в галузі радіології ми розробляємо в партнерстві з практичними лікарями та замовниками. 

Ваші пацієнти можуть отримувати кращу допомогу на основі індивідуального підходу, а ви найкращим 

чином розпоряджатиметеся часом та коштами. Ми співпрацюємо з вами для досягнення клінічних 

показників, поліпшення вражень пацієнтів і користувачів, а також для забезпечення економічної цінності в 

стінах вашого підприємства та за його межами.
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яка важлива для вас
Інновація,



Цей матеріал не призначений для розповсюдження в США.
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