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Moderní ultrasonografické techniky výrazně zvyšují detekci i malých ložisek
karcinomu prostaty. Při využití unikátních biplane a triplane snímačů
BK Medical s vkládaným punkčním attachementem pro anatomickou punkci
periferní zóny lze zachytit i malá ložiska.
Zdokonaluje se rovněž technika zobrazení ložisek karcinomu prostaty pomocí
magnetické rezonance, případně PET CT.
Výsledky těchto zobrazovacích metod lze spojit s ultrasonografií v reálném
čase pro přesnou navigaci biopsie prostaty.
Technologie je označována jako Fúze a stává se standardním vybavením
urologických pracovišť.
BK Medical podporuje Fúzi pro své unikátní snímače jak pro transrektální,
tak pro transperineální cestu biopsie.

Pro řadu FlexFocus (FlexFocus 400,500 a 800) jsou k dispozici řešení ve formě
externí řídící aparatury, a to ve dvou různých verzích, pro transrektální nebo
transperineální bioptický přístup.

Pro prémiové přístroje bk3000, bk3500 a bk5000 je k dispozici vestavěné
řešení, které lze rovněž konfigurovat jak pro transrektální,
tak pro transperineální přistup.
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Navigace
transperineální
biopsie BioJet pomocí
biplane snímače
8848, pro přístroje
FlexFocus 400, 500
a 800

Biopsy Significant
Lesions with Ease
and Precision

BioJet

Your Complete Solution for Enhanced Lesion Targeting
n

Advance Your Diagnostic Precision with MRI-Ultrasound Fusion

Řídící jednotka je externí, propojená s ultrasonografickým přístrojem kabelem. Snímač polohy
n Increase
Your Proceduresystém
Flexibilityswith
Transrectal and Transperineal
Biopsyumožní
Kits
sondy
je mechanický
elektronickými
enkodéry, který
přesnou fixaci systému
pro
transperineální
přístup.
n Take
Advantage of Comprehensive
Reporting for Monitoring and Surveillance
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BiopSee - navigace transrektální
biopsie se snímači
biplane 8808e a triplane 8818
pro přístroje
FlexFocus 400, 500, 800

•
Řídící jednotka je externí, spojená
s přístroji BK Medical digitálním
propojením. Software pracuje
s 3D datasetem, který vytváří
z jednotlivých řezů z MR či PET CT.

•
Snímač polohy sondy
na elektromagnetickém principu
umožňuje volnou manipulaci
se snímačem

•
Transrektální snímač s magnetickým
čidlem
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Vestavěná navigace pro
ultrazvukové přístroje prémiové
třídy bk3000, 3500 a bk5000
Nejvyšší řada přístrojů umožňuje integraci technologie
fúze do vlastního přístroje a externí jednotka tak není
potřebná.
•
Unikátní software, umožňuje rentgenologovi vytvořit výtah z dat MR
s označením ložisek a obrysů prostaty a předat urologovi názorná a
málo objemná data k snadnému provedení biopsie. Software samozřejmě
umožňuje i kompletní vyhodnocení obrazů MR či PET CT v přístrojích
bk3000 a bk5000, stáhnout je lze ve formátu DICOM z nemocničního
informačního systému, flash disku či WiFi sítě.
•
Podpora obou přístupů: jak transperineální s přesným mechanickým
pozicionérem, tak transrektální s elektromagnetickým monitorováním
polohy sondy v prostoru (tracking), který umožňuje volný pohyb snímače
(free hand technologie) při využití přesné navigace s Fúzí MR a PET CT.
•
Přístroje poskytují vynikající rozlišení, přesné zobrazení detailů prokrvení,
elastografii optimalizovanou pro prostatu, kontrastní harmonické
zobrazení. Unikátní triplane transrektální sondy s frekvencí až 14MHz.
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