Menší. Inteligentnější.
Jednodušší.

KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ
SNADNÁ
OBSLUHA
OPTIMALIZOVANÁ
KVALITA OBRAZU

Optimální kvalita obrazu,
jednoduché ovládání
Nový systém Xario™ 100 kombinuje vynikající kvalitu obrazu s jednoduchým
ovládáním a umožní vaší klinice či ordinaci dosáhnout špičkové výkonnosti.
Vynikající mobilita a vždy kvalitní zobrazení v širokém spektru klinických
oborů činí ze systému Xario 100 Platinum ideální zobrazovací přístroj pro
nemocniční oddělení i pro mobilní použití.
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Architektura vysoké denzity
Architektura vysoké denzity, revoluční koncepce
společnosti Toshiba, je základnou pro vysokou
kvalitu zobrazení a novátorské technologie. Se
systémem Xario 100 uvidíte více a dokážete více.
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Více klinických podrobností za kratší dobu
Pouze obraz nejvyšší kvality umožňuje rychlou a spolehlivou diagnózu. Každá z jedinečných
zobrazovacích technologií systému Xario zlepšuje kvalitu a rozlišení obrazu snížením šumu,
zesílením signálu a zlepšením vizualizace. Jedinečná sestava iStyle™+ Productivity Suite od
společnosti Toshiba, zrychluje vyšetření a zvyšuje produktivitu díky snížení počtu nutných
stisků klávesnice, zkvalitnění pracovního postupu a zvýšené konzistenci vyšetření.

Univerzalita a všestrannost v každém ohledu Vyšší ostrost a čistota obrazu znamená
lepší klinické výsledky
Ať už se jedná o zobrazování či měření, vytváření zpráv nebo archivaci,
systém Xario nabízí integrované spektrum řešení umožňujících
efektivnější správu dat a zpráv z vyšetření přímo prostřednictvím konzole.
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Systém Xario 100 nabízí široké spektrum klinicky ověřených funkcí,
které přinášejí mimořádnou čistotu a rozlišení obrazu v celé řadě
klinických aplikací. Pokročilé nástroje přinášejí lepší klinické
porozumění tam, kde to potřebujete.

ŠPIČKOVÝ
DETAIL
OBRAZU

PLNĚ
PŘIZPŮSOBITELNÉ
UŽIVATELSKÉ
ROZHRANÍ

Dokonalé snímače pro dokonalou
diagnostiku
Od standardních modelů až po speciální sondy – všechny snímače
Xario poskytují obraz nejvyšší kvality a velmi flexibilně se přizpůsobují
širokému spektru klinických aplikací.

Systém Xario byl navržen tak, aby
minimalizoval zátěž obsluhy a zvyšoval
efektivitu. Lehké snímače systému Xario
se vyznačují mimořádnou klinickou
všestranností, ergonomickými tvary
a tenkými, vysoce ohebnými kabely.

Plně přizpůsobitelná konzole

Okamžitá optimalizace obrazu

Konzole systému Xario a dotyková obrazovka s nastavitelnou
citlivostí vyhoví vašim klinickým potřebám a osobním preferencím,
neboť umožňuje přidělovat funkce dle vlastního výběru.

Funkce QuickScan automaticky optimalizuje obraz po jediném
stisknutí tlačítka tak, že můžete zvýšit konzistenci vyšetření při
zkráceném času.

Méně stisků klávesnice, zkrácení doby
vyšetření
Nová nabídka Quick Start systému Xario vám pomůže upravit
parametry obrazu podle specifického klinického cíle a zároveň
zabezpečí hladký a nepřerušovaný postup.
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Zlepšení ergonomiky pracoviště
Každá funkce systému Xario 100 byla optimalizována tak, aby poskytovala
lepší kvalitu obrazu a pracovního postupu. Mimořádně kompaktní a pohyblivá
konstrukce systému vám umožní vytvořit ergonomické pracovní prostředí
prakticky v jakékoli klinické situaci.
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Manipulace s kabely

Konektory snímačů

Promyšlený systém vedení kabelů použitý u systému Xario
předchází zaplétání kabelů a umožňuje snadnější a bezpečnější
přesunování systému.

Štíhlé konektory sond systému Xario s velkými zajišťovacími
pákami a indikátor aktivního portu usnadňují pracovní postup
a volbu snímače.

Neomezená
produktivita
Ať se již jedná o zobrazení či měření,
zprávy nebo archivaci, Toshiba
vždy nabízí celé spektrum řešení
umožňujících efektivnější správu
dat vyšetření. Díky vestavěným
funkcím systému pro raw data
můžete kdykoli prohlížet a analyzovat
klinická data, sestavovat z nich zprávy
nebo je archivovat bez jakékoli ztráty
funkčnosti.

Export klinických dat
Systém Xario je standardně dodáván
s jednotkou DVD, síťovým konektorem
a USB portem pro účely dokumentace,
ukládání a exportu dat z vyšetření.

Možnosti vytváření zpráv
Systém Xario nabízí veškeré integrované
funkce pro vytváření a tisk uživatelem
editovatelných zpráv, zahrnujících měření,
grafy, klinické obrazy a text.

Správa dat
Plně integrovaný systém správy pacientů
a obrazů umožňuje pohodlné prohlížení
a správu vyšetření přímo v přístroji Xario.
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