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ВСТУП

ВСЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО І НІЧОГО ЗАЙВОГО.

Високий потік пацієнтів. Складні пацієнти.
Обмежена діагностична впевненість. Для
вирішення всіх цих завдань Вам потрібна надійна
ультразвукова систем, яка може працювати
неперервно, надавати зображення високої якості
для будь-яких випадків, система з доступною
оптимізацією, розширеними можливостями та
простою у використанні.

ACUSON Juniper був розроблений спеціально для
покращеної передачі та прийому акустичного
сигналу і зниження рівню шумів. Система пропонує
відмінну якість зображення та провідні рішення в
області еластографії. ACUSON Juniper має потужні
можливості та одні з найменших розмірів серед
конкурентів. Вона здатна поміститися практично у
будь-якому кабінеті лікарні, вага  ACUSON Juniper в
середньому на 27%, а розміри на 36%  менші ніж
інші системи цього класу.

ФОКУС НА ТОМУ, ЩО НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВО

Персонал клініки може легко переміщувати
ACUSON Juniper між дослідженнями у різні
кабінети. Система оснащена 6 портами, включаючи
5 активних портів та 1 олівцевий, що дає
можливість проводити різноманітні типи досліджень
протягом дня.  Дизайн системи робить її зручною у
щоденному використанні, лікар може відкоригувати
положення монітору в залежності від його зросту,
повернути панель управління ліворуч або праворуч
залежно від місця розташування пацієнта.
ACUSON Juniper дозволяє створити комфортні
умови для роботи персоналу, щоб лікар міг
зосередитись на головному – на Вашому пацієнті.

КОЛИ ФОРМА ВІДПОВІДАЄ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ

Система має невеликі розміри, але великі
можливості всередині. ACUSON Juniper дає
можливість отримувати зображення відмінної якості
і необхідну клінічну інформацію для прийняття
рішення спеціалістом, легко адаптуючи до Ваших
щоденний клінічних та робочих процесів.

Абдомінальні Абдомінальні
Нирки
Кишківник
Швидка допомога
Легені

Акушерство Акушерство
Раннє акушерство
Ехо плоду
Акушерство (розширене)

Гінекологія Гінекологія
Тазове дно

Поверхневі органи Молочна залоза
Яєчка
Статевий член
Щитовидна залоза

Педіатрія Кульшовий суглоб в
педіатрії
Абдомінальні педіатрія

Неонатологія Ехо неонатологія
Голова неонатологія

Судини Сонна артерія
Переферичні вени
Переферичні артерії
Транскраніальні

Урологія Таз
простата

Ехокардіографія Ехо дорослих
Ехо педіатрія

М’язоскелетні Хребет
М’язевоскелетні
Нерви

Інтраопераційні Інтраопераційні
абдомінальні
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ

Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для
зменшення кількості необхідних рухів. Повністю
цифрова технологія обробки сигналу та
багатопроменева технологія забезпечують
найкращу у своєму класі якість візуалізації в усіх
режимах і дозволяє повну інтеграцію характеристик
та опцій:

∂ Нове покоління повністю цифрових технологій
формування променю забезпечує паралельну Quad
обробку РЧ даних  як по часу так і по амплітуді:
∂ Щільність ліній у 2D режимі: до 512 ліній;
∂ Канали обробки: до 103 21 92 каналів;
∂ Загальний динамічний діапазон: ≥329 ДБ
∂ Новий спосіб формування та прийняття
променю для покращення роздільної здатності,
чутливості та специфічності.
∂ Контрольна панель, що налаштовується, для
комфорту оператора як у стоячому так і сидячому
положенні.
∂ Поворот вліво/вправо: ±90º
∂ Регулювання по висоті: 11 см
∂ Багаторівнева система інтенсивності
підсвітлення Вимкнено/Білий/Синій (Не
використовується/доступно/активна).
∂ 13.3” сенсорна панель (роздільна здатність 1920
х 1080)
∂ Лазерно-оптичний трекбол для високої
чутливості
∂ Цифрова висувна клавіатура
∂ В базову конфігурацію ACUSON Juniper входять
оптимізації якості зображення:  Технологія
динамічної тканинної оптимізації (Dynamic Tissue
Optimization Technology), технології
мультипроменевого просторового сканування
SieClear™ і технології покращення відображення
судин Clarify™.
∂ Виявлення і запобігання появі артефактів руху
та зменшення рівня шуму, одночасне підвищення
чутливості у кольорових режимах за допомогою
запатентованої технології Dynamic Persistence та
технології Auto Flash Color Artifact Suppression.

∂ Підвищення продуктивності завдяки
передуставновкам («пресетам») користувача,
iSieImage автоматичної оптимізації сірошкального
зображення, автоматична оптимізація в
Доплерівських режимах, розширені можливості при
проведенні

вимірювань та формуванні звітів, оптимізовані
робочі процеси, що включають syngo Auto OB -
автоматичні розрахунки в акушерстві,  Auto Follicle
автоматичне визначення розмірів фолікулів syngo.
Auto Left Heart (Auto LH) технологія автоматичного
отримання об’ємів лівого передсердя.
∂ Покращення точності та відтворюваності з
технологією оптимізації робочих процесів eSie
Measure
∂ Технолгія Virtual touch quantification™ (VTQ) для
кількісної оцінки жорсткості тканини печінки.
Технологія допомагає оцінити стан печінки та
уникнути проведення біопсії у випадку, коли вона не
потрібна пацієнтові.
∂ Зручний та швидкий зв’язок передачі даних
завдяки опціям DICOM друку та збереження даних,
DICOM MPPS та DICOM структурованим звітам для
акушерсько-гінекологічних, судинних для
кардіологічних досліджень.
∂ Підвищення функціональності завдяки fourSight™
4D технології датчиків, покращеній fourSight™ 4D
технології, інтегрованому стрес-ехо.
∂ Захист ультразвукової системи від вірусів
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∂ Анатомічний М-режим (кут повороту та вільної
руки АММ).
∂ Можливість створення користувацьких
налаштувань, «пресетів» та звітів.
∂ Автоматичне перемикання режимів:

- Швидке завантаження системи: приблизно
90 с.

- Режим для транспортування: від режиму
«сну» до ввімкнення приблизно 5 с.

- Транспортний режим підтримується до 30 хв.
без підзарядки.

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА
∂ Надписи на екрані монітору, панелі управління та
інструкція користувача доступні на наступних мовах:
- Китайська, Англійська, Французька, Італійська,
Німецька, Іспанська
∂ Російськомовні клавіатура та інструкція
користувача.
∂ Інструкція користувача доступна на 27
додаткових мовах.
∂ Екранне меню для виводу мініатюрних
зображень і кліпів
∂ Відображення на моніторі рівня акустичної
потужності (AIUM/NEMA стандарти).

КЛАВІАТУРА
∂ Стандартна клавіатура, що висувається
∂ Клавіатура на сенсорній панелі

ЕРГОНОМІКА
∂ Лазерно-оптичний трекбол для високої
чутливості
∂ Динамічна під світка
∂ 5 активних портів для підключення датчиків
∂ Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
∂ Регулювання по висоті: 11 см
∂ Поворот вліво/вправо: ±90º
∂ Кнопки ергономічної форми
∂ Інтуїтивно зрозумілі анотації
∂ Інтуїтивно зрозумілі маркери та піктограми
∂ Вибір протоколу
∂ Підтримка сенсорної панелі з 2 USB портами

МОНІТОР

∂ Плоский FPD монітор високої розподільчої
здатності розміром 21.5 дюймів

∂ Прогресивна та построкова IPS технологією
∂ Висока контрастність: 1000:1
∂ Можливість регулювання положення монітору
(висота, поворот, нахил).
∂ Діапазон висоти: 163 – 141 см
∂ Розширений кут огляду: ±89º
∂ Нахил монітору для транспортування
∂ Мінімальна висота системи при транспортування:
122 см
∂ Яскравість за замовчуванням: 170 кд/м²
∂ Час відгуку: 14 мс.

ШАРНІРНЕ КРІПЛЕННЯ
∂ Дозволяє встановити монітор у оптимальному
положенні
∂ Зміна положення монітору незалежно від зміни
положення панелі керування
∂ Поворот вліво/вправо на ± 180º
∂ Переміщення у горизонтальній площині

СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ
∂ LCD 13.3” сенсорна панель
∂ Роздільна здатність 1920 × 1080
∂ Піксель 0.204 мм × 0.204 мм – USB 2.0 –
інтерфейс
∂ 2 USB порти
∂ Співвідношення сторін: 16:9

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ QUIKSTART

Режим очікування QuikStart скорочує час,
необхідний для запуску та виключення системи.

∂ Швидке завантаження системи: приблизно 90 с.
∂ Режим для транспортування: від режиму «сну»
до ввімкнення приблизно 5 с.
∂ Транспортний режим підтримується до 30 хв. без
підзарядки.

ДИНАМІКИ
∂ Високопродуктивні аудіо-динаміки, інтегровані в
панель управління

ІНТЕРФЕЙС ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ

∂ Стандартний ЕКГ інтерфейс на три відведення
∂ Додатковий вхід для ЕКГ та інших фізіологічних
сигналів від третього приладу
∂ Постійне відображення в усіх режимах
сканування
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∂ Сигнал R-хвилі та функція подвійного
тригерування.
∂ Автоматичне підсилення для фізіо сигналу
∂ Респіраторна крива
∂ Дисплей частоти серцевого ритму
∂ Налаштування підсилення та положення кривих
на екрані
∂ Час відновлення менше 2-х секунд

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА
∂ Підтримує операційну систему Windows® 7

ЖОРСТКИЙ ДИСК

� Жорсткий диск ємністю 500 Гб.
� Дозволяє зберігати дослідження пацієнтів,
що включають зображення, протоколи та
вимірювання.
� Пам’ять дозволяє вмістити до 300 000
зображень із стисненням.

ВІДПОВІДНІСТЬ HIPAA
Ультразвукова система ACUSON Juniper містить усі
необхідні інструменти для збереження, доступу та
спільного використання протоколів відповідно до
стандартів захисту приватних даних HIPAA.

ТЕХНОЛОГІЯ ДАТЧИКІВ
ACUSON Juniper оснащена датчиками, що
використовують спеціальне Twin Cam – Zero
Insertion Force з’єднання. Дана технологія
збереження цілісності сигналу та співвідношення
сигнал/шум.
ACUSON Juniper підтримує монокристалічний
фазований датчик для миттєвого зображення.
Високочутливі широкополосні датчики з технологією
мультичастотного сканування MultiHertzTM з
покращеною проникною та розподільчою здатністю.
Залежно від датчику користувач може вибирати до 7
частот сканування в 2D-режимі та тканинній
гармоніці (ТНI), та до 2 частот в режимі кольорового
та спектрального допплеру, що значно розширює
діапазон клінічного використання одного датчику.
∂ Інноваційна технологія виготовлення
акустичних лінз із матеріалу для зменшення втрат,
призводить до зростання ефективності та
розширення частотної смуги сигналу.
∂ Система підтримує наступні датчики: 5C1, 7C2,
16L4, 12L3, 11L4, 18H5, 5P1, 8V4, 10V4, 11M3,
8VC3, 9VE3, 10MC3, 9MC3, CW2/CW5
∂ Підтримка монокристалічного датчику 5P1. Дана
технологія забезпечує відмінну просторову
роздільну здатність по всьому полю зору.

∂ Датчики 5C1, 7C2 та 12L3 виготовлені з
використанням технології акустичних лінз - Hanafy
Lens, що забезпечує однорідність інтенсивності та
фокусування променю по всій глибині.
∂ Датчики 8VC3 та 9VE3 з технологією fourSight
4D забезпечуєть відмінну якість, контрастність та
деталізацію у 2D, 3D і 4D режимах.
∂ Технології microCase™ мініатюризації датчиків
та Технологія SuppleFlex кабелів.
� Технологія SuppleFlex кабелів забезпечує
додатковий захист при дослідженнях та
транспортуванні
� Гібридні та одноразові біопсійні насадки для
датчиків
� Багаторазові з нержавіючої сталі біопсійні
насадки для специфічних лінійних та конвексних
датчиків 10MC3, 9MC3 та 9VE3.
� Незалежні частоти у 2D-режимі та кольорового
допплерівського картування для отримання
оптимальної якості зображення та проникнення
� Діапазон частот: 1,1 – 18,0 МГц.
� Нова технологія виготовлення конекторів
Twin Cam – Zero Insertion Force для оптимального
співвідношення сигнал/шум.

Примітка: Більш детальна інформацією щодо
датчиків зазначена у додатковій брошурі та на
сайті siemens.com/ultrasound

ПОРТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ

� П’ять активних портів для датчиків.
� Технологія виготовлення конекторів Twin Cam –
Zero Insertion Force
� Електронний вибір датчику
� Підключення датчиків однією рукою.
� Aux CW порти для підтримки «олівцевих»
датчиків 2 та 5 МГц.
� Гачки для кріплення кабелів датчиків.

ЗБЕРІГАННЯ ДАТЧИКІВ ТА ПІДІГРІВАЧ ГЕЛЮ

� 7 тримачів для датчиків, для зберігання усіх типів
датчиків та бутля для гелю.

� Упорядкування кабелів для зручної роботи та
безпечного транспортування системи.

� Особливий тримач для порожнинних,
інтраопераційних, CW та 4D  датчиків

� Інтегрованих підігрівач гелю (стандартна ємність)
та для великої ємності (Німеччина) .

� Додаткова задня корзина та бокова магнітна з
боковим кріпленням для зберігання аксесуарів.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКІВ

Датчик 5C1 7C2 11M3 8VC3 9VE3 10MC3 9MC3

Тип Конвексний Конвексний Конвексний Конвексний Конвексний Конвексний Конвексний

Каталожний
номер 11268278 11268277 11284923 11284921 11284922 11268679 11284920

Смуга частот 1.4-5.0 МГц 2.2-7.0 МГц
3.5-11.0
МГц

2.7-8.0
МГц 3.0-9.0 МГц

3.3-10.3
МГц 3.0-9.0 МГц

Кількість
елементів 128 192 128 128 128 128 192

Відбиток 60.8 мм 60.288 мм 27.136 мм 47.872 мм 25.5104 мм 27.392 мм 31.68 мм

Кут огляду 70° 70° 110° 69° 145° 150° 220°

Максимальна
глибина 300 мм 300 мм 140 мм 300 мм 140 мм 140 мм 140 мм

Біопсійна насадка Так Так - - Так Так Так

Тип дослідження Абдомін.

Нирки

Кишківник

Швидкі

Легені

Акуш.

Раннє акуш

Акуш.

Серце плода

Гінекологія

Вени

Артерії

Тазові

Хребет

Абдомін.

Нирки

Кишківник

Швидкі

Легені

Акуш.

Раннє акуш

Акуш.

Серце
плода

Гінекологія

Хребет

Пед.
абдомен

Тазові

Пед.
абдомін.

Пед. ехо

Неонат.ехо

Сонна арт.

Неон.
голова

Абдомін.

Акуш.

Раннє
акуш

Акуш.

Гінекологія

Тазові

Серце
плода

Раннє акуш

Акуш

Акуш

Гінекологія

Тазові

Раннє акуш

Акуш

Акуш

Гінекологія

Простата

Раннє акуш

Акуш

Акуш

Гінекологія

Простата
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Датчик 16L4 12L3 11L4 18H5

Тип Лінійний Лінійний Лінійний Лінійний

Каталожний номер 11284846 11268279 11284844 11284924

Смуга частот 4.3-15.4 МГц 2.9-11.5 МГц 3.6-13.0 МГц 4.5-18.0 МГц

Кількість елементів 192 192 128 192

Відбиток 34.752 мм 51.264 мм 38.4 мм 26.88 мм

Кут огляду 65 мм 133 мм 120 мм 68 мм

Максимальна глибина 60 мм 160 мм 160 мм 80 мм

Біопсійна насадка Yes Yes Yes NA

Тип дослідження Кишківник

Швидкі

Легені

Молочна залоза

Яєчки

Пеніс

Щитоп. залоза

Бедро педіатр.

Сонна арт.

М’яз.скелетні

Пальці

Нерви

Кишківник

Швидкі

Легені

Акуш.

Молочна залоза

Яєчки

Паніс

Щитоп.  залоза

Бедро педіатр.

Сонна арт.

Вени

Артерії

Хребет

М’яз.скелетні

Пальці

Нерви

Кишківник

Швидкі

Легені

Акуш.

Молочна залоза

Яєчки

Паніс

Щитоп.  залоза

Бедро педіатр.

Сонна арт.

Вени

Артерії

Хребет

М’яз.скелетні

Пальці

Нерви

Яєчки

Пеніс

М’яз.скелетні

Пальці

Нерви

IO Абд.

Сонна арт.

Щитоп.  залоза

Датчик 5P1 8V4 10V4 CW2 CW5

Тип Сектор Вектор Вектор Олівцевий Олівцевий

Каталожний номер 11014154 11284847 11319697 246 252

Смуга частот 1.1-4.8 МГц 2.7-8.0 МГц 4.1-9.9 МГц 2 МГц 5 МГц

Кількість елементів 96 64 128 2 2
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Відбиток 22.08 мм 9.6 мм 13.056 мм 17 мм 17 мм

Кут огляду 90° 90° 90° NA NA

Максимальна глибина 300 мм 140 мм 140 мм NA NA

Біопсійна насадка - - - - -

Тип дослідження Абдом.

Швидкі

Легені

Нирки

Ехо дорослі

Ехо педіатрія

Транскраніаль
ні

Абдом.
педіатр

Педіатр. ехо

Голова
неонатологія

Ехо
неонатологія

Абдом.
педіатр

Педіатр. ехо

Голова
неонатологія

Ехо
неонатологія

Ехо
дорослі

Педіатр.
ехо

Сонна артерія

Транскраніаль
ні Педіатр. ехо
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РЕЖИМИ
2D режим
� 2D-режим базовий
� Режим тканинної гармоніки THI фазової
інверсії
� Режим фільтрованої THI тканинної гармоніки
� Режим тканинної гармоніки THI змінний

Кольоровий режим
� Кольорове картування швидкості
� Енергетичний допплерівський режим
� Керований енергетичний допплерівський
режим
� Кольоровий М-режим
� DTI™-режим кольорової тканинної
Допплерографії

Спектральний доплер
� PW імпульсно-хвильовий спектральний
допплерівський режим
� Керований постійно-хвильовий спектральний
допплерівський режим SWC
� режим спектральної тканинної Допплерографії
� дуплексний і триплексний режими

M-режим
� Кольоровий М-режим
� Анатомічний М-режим
� ЕКГ трасування в усіх режимах

ФОРМАТИ ЗОБРАЖЕННЯ
� Вибір форматів відображення на розділеному
екрані дисплея в 2D або 2D/кольорового з М-
режимом та/або режиму спектральної
допплерографії: зверху/знизу або поряд як в
режимі реального часу так і при програванні кіно-
петлі.
� 4В-режим дозволяє одночасне відображення 4-
ох статичних зображень В-режиму
� Віртуальний формат
� Подвійний з freeze
� Спліт/Масштабування
� Налаштування розміру зображення 2D або
2D/колір до 5 рівнів.

Гнучка комбінація форматів відображення
зображень в статичному і онлайн режимах,
цифрове програвання кліпів.

ОБРОБКА В 2D-РЕЖИМІ

� Робочі частоти: до 4 в залежності від типу
датчика
� Частоти в THI: до 5 в залежності від типу
датчика
� Налаштування розміру та положення вікна
області інтересу.
� Налаштування розміру зображення.
� Підсилення з кроком в один дБ: -30 дБ to 30 дБ.
Динамічний діапазон з кроком 3 дБ: 10дБ до 90 дБ.
� Фокусні зони: до 8
� Збільшення: до 10 разів
� Частота кадрів, в залежності від датчика та
глибини зображення: до 499 кадрів/сек
� Кінопетля: до 60 сек.
� Роздільна здатність/швидкість (RS): 6 рівнів
� Персистенція: 5 ступенів.
� Функція крайового підсилення (Edge): 4 рівні
� Технологія DTCE для придушення спекл-шуму:
3 рівні
� Технології багатопроменевого сканування SieClear
та Advanced SieClear покращення диференціації
завдяки зменшенню рівня спекл-шуму.
� Tissue Harmonic Imaging (THI) тканинна гармоніка
підвищує рівень діагностичної інформації у важких
для візуалізації пацієнтів, значно покращує
контрастну та просторову якість зі зменшенням
перешкод та шумів зображення.
� Технологія оптимальної візуалізації просвіту
судин Clarify VE для підкреслення меж контурів: до
7 рівнів.
� Custom Tissue Imaging (CTI) – оптимізація 2D
зображення в залежності від швидкості УЗ

МУЛЬТИЧАСТОТНЕ СКАНУВАННЯ
MULTIHERTZ™

Унікальна технологія концерну Siemens
мультичастотного сканування MultiHertz розроблена
для комбінування розподільчої здатності та
проникної здатності декількох датчиків в одному.
Натисканням клавіші, користувач може незалежно
змінювати частоту для 2D, THI кольорового та
спектрального Допплеру для вибору оптимальної
комбінації роздільної здатності, проникнення та
чутливості.
� В залежності від типу датчика до 9 частот, що
обираються користувачем:
- до 4-х частот в 2D та М-режимі
- до 5-ти в ТНІ частот
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- до 3-х частот в PW допплерівських частот в
кольоровому, енергетичному та імпульсно-
хвильовому допплерівських режимах
- М-режим: до 5 частот
- 2 частоти в SCW допплерівському режимі
- 1 частота в AUX CW допплерівський режимі

TISSUE HARMONIC IMAGING (THI) ТКАНИННА
ГАРМОНІКА

Вибір тканинної частоти підвищує рівень
діагностичної інформації у важких для візуалізації
пацієнтів, значно покращує контрастну та
просторову якість зі зменшенням перешкод та шумів
зображення.

� Можливість MultiHertz мультичастотного
сканування в режимі тканинної гармоніки.
� Доступна на датчиках 7C2, 5C1, 11M3, 8VC3,
11L4, 12L3, 16L4,18H5, 5P1, 8V4, 10V4, 9MC3,
10MC3, 9VE3

ФОКУСУВАННЯ

� До 8 зон фокусування.
� Цифрове динамічне фокусування сигналу, що
приймається з динамічною аподизацією.
� Вибір положення фокусу користувачем
� Можливість встановлення одночасно декількох
фокусних зон

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В 2D-РЕЖИМІ

� Зображення на весь екран, спліт, 2, 4 кадри без
розділення та з подвійним розділенням.
� Векторний формат
� Транспозиція ліво/право та вверх/вниз в режимі
реального часу та при цифровому програванні кіно-
петлі
� Спліт/Масштабування
� Глибина зображення: від 1 см до 30 см з крокам
0,5 см (залежно від датчику).
� Віртуальний формат (залежно від датчика)

- Відхилення променю вліво/вправо
- Трапіцієвидний режим

� Цифровий запис/зчитування
- Доступний онлайн та при перегляді кіно

петлі
- Збільшення до 10-ти разів (в залежності від

типу датчика)
� 4В режим
� Можливість налаштування розмірів: 5 рівнів

ВИМІРЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ В 2D РЕЖИМІ

� Декілька положень курсору на замороженому,
онлайн, подвійний екран та кіно петля
- Вимірювання дистанції
- Вимірювання дистанції
- Вимірювання глибини від лінії шкіри
- Вимірювання кута
- Площа, окружність: еліпс, трасування
� Комбіновані вимірювання
- Об’єм: в залежності від вибору користувача по

1,2 або 3-х дистанціях, або 1 еліпс і 1 дистанція
- Об’єм потоку: 1 швидкість та 1 дистанція, або 1

швидкість, або 1 еліпс, eSieCalcs або Auto
Stenosis.

КОЛЬОРОВЕ ДОППЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ

� Доступне на всіх візуалізуючих датчиках
� Технологія MultiBeam Formation забезпечує
паралельну обробку сигналу для підвищення
частоти кадрів в допплерівському режимі до 72
кадрів за секунду – залежно від датчику.
� За вибором користувача до 3 частот
передавання для кожного датчику
� Відхилення допплерівського вікна вправо/вліво
на всіх лінійних датчиках
� Інверсія кольору
� Удосконалена обробка сигналу в режимі
кольорового допплерівського картування для
досягнення високої якості просторового
розподілення та пригнічення артефактів.
� Автоматична оптимізація швидкісних потоків з
передустановками швидких, середніх та повільних
кровопотоків
� За вибором користувача до 10 кольорових шкал
швидкостей (9 швидкості; 1 швидкості/варіації).
� Діапазон швидкості: від ±0,6 ~ ±245,5 см/сек.
� Частота повторення імпульсів (PRF) від 100 до
25500 Гц – залежить від датчику.
� Підсилення від -20 до 20 дБ з кроком 1 дБ
� 6 шкал щільності кольорових ліній
� 4 рівні фільтрації стінок
� 4 варіанти компресії кольору
� 5 варіантів пріоритетного вибору тканина/колір.
� 5 рівнів проникнення кольору
� Маркери швидкості
� DTI™ режим тканинної Допплерографії
доступний на датчиках 5P1, 8V4, 10V4, 11M3.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДОППЛЕРІВСЬКИЙ
РЕЖИМ/НАПРАВЛЕНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ДОПЛЕРІВСЬКИЙ РЕЖИМ

� Доступний на усіх датчиках
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� Технологія MultiBeam Formation забезпечує
паралельну обробку сигналу для підвищення
частоти кадрів в допплерівському режимі до 66
кадрів за секунду – залежно від датчику
� Відхилення допплерівського вікна вправо/вліво
на всіх лінійних датчиках
� За вибором користувача до 3-х частот
передавання для кожного датчику
� 16 кольорових карт енергетичного (8
направлених та 8 ненаправлених).
� Частота повторення імпульсів (PRF) від 100 до
25500 Гц – залежить від датчику.
� Підсилення від -20 до 20 дБ з кроком 1 дБ.
� 6 шкал щільності кольорових ліній.
� 4 рівні фільтрації.
� 4 варіанти компресії кольору.
� 5 варіантів пріоритетного вибору тканина/колір.
� 5 рівнів проникнення кольору
DTЕ режим доступний на датчиках 5P1, 8V4, 10V4,
11M3.

ВІДОБРАЖЕННЯ КОЛЬОРОВОГО ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ДОППЛЕРУ

� 2D/С режим, спліт 2D - 2D/С
� Подвійний 2D/C в реальному часі.
� 2D/C/допплер (одночасний триплексний),
2D/C/допплер (поновлюваний).

СПЕКТРАЛЬНИЙ ДОППЛЕРІВСЬКИЙ РЕЖИМ

� Доступний на усіх датчиках
� За вибором користувача до 3-х діапазонів
частот передавання для кожного датчику
� DTI режим тканинної Допплерографії
доступний на вибраних датчиках
� 10 швидкостей розгортки
� 7 шкал сірого кольору в пост-процесінгу.
� За вибором користувача 12 шкал колоризації
спектру
� Регульоване підсилення від -30 до 30 дБ з
кроком 1 Дб.
� Частота повторення імпульсів (PRF) від 152 –
39100 Гц.
� Шкала швидкостей ± 1.0 – ± 840 см/сек при
куті корекції 0 градусів.
� Корекція кута від 0↓ до 89↓ з кроком 1↓.
� Контрольне вікно (gate) від 0,5 до 20 мм.
� фільтр стінок 14 – 6055 Гц,
� 13 рівнів положення базової лінії.
� Інверсія спектру.
� Автоматичне трасування
� Допплерівська функція вирівнювання

SСW КЕРОВАНИЙ ПОСТІЙНО-ХВИЛЬОВИЙ
ДОППЛЕР

� Доступний на всіх фазованих датчиках
� 2 частоти для датчику.
� 10 швидкостей розгортки
� 7 шкал сірого кольору пост-обробки.
� За вибором користувача 12 шкал колоризації.
� Регульоване підсилення  -30 ~ 30 дБ з кроком
1 Дб.
� PRF від 152 ~ 52100 кГц.
� Шкала швидкостей 1.5 – ± 1100 см/сек при куті
корекції 0 градусів.
� фільтр перешкод 14 – 6950Гц, 8 варіантів
залежно від датчику.
� 13 рівнів положення базової лінії.
� Інверсія спектру.
� Функція автоматичного трасування в SСW не
підтримується.
� Допплерівська функція вирівнювання

ВІДОБРАЖЕННЯ НА ЕКРАНІ
СПЕКТРАЛЬНОГО ДОППЛЕРУ

� Повноекранне допплерівське трасування,
2D/Допплерівський режим, триплексний або
режим оновлення 2D/C/Допплерівський.
� Чотири формати відображення:
- зверху/знизу 1/3-2/3, 1/2 -1/2; 2/3-1/3,
- поруч 50-50.

ВИМІРЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ В
СПЕКТРАЛЬНОМУ ДОППЛЕРІВСЬКОМУ
РЕЖИМІ
� Різноманітні настройки для курсору на
зображеннях в режимі реального часу, стоп-кадру та
зображеннях відтворення кіно-зображення.
� Швидкість/Частота/Градієнт Тиск.
� ЧСС/Серцевий цикл/Час.
� Автоматичне трасування з вимірюванням та
розрахунком параметрів спектральної
допплерографії в режимі реального часу (РS, ЕD,
TAМx, TAМn, PI, RI и S/D).
� Індекс резістивності (RI).
� Пульсаційний індекс (PI), включаючи метод від
Піку до Піку.
� Усереднена по часу максимальна швидкість
кровоплину (TAV).
� Систоло-діастолічне співвідношення (S/D).
� Інтегральна швидкість кровоплину (VTI).
� Прискорення/Уповільнення.
� Об’ємний потік, комбінація: 1 швидкість та 1
дистанція або швидкість та еліпс.
� Корекція допплерівського кута після проведення
вимірювань.
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М-РЕЖИМ

� Доступний на всіх датчиках.
� Анатомічний М-режим – перегляд реальному
часі, режимі кіно петлі.
� До 5 частот сканування включаючи базові та
гармонічні.
� 4 варіанти крайового підсилення.
� Динамічний діапазон: від 10 – 90 дБ з кроком 3
дБ.
� Підсилення: від -30 до +30 дБ з кроком 1 дБ.
� 7 карт відтінків сірого.
� 16 карт колоризації М-режиму.
� 10 режимів швидкості розгортки.

ВІДОБРАЖЕННЯ НА ЕКРАНІ М-РЕЖИМУ

� Повноекранний М-режим, 2D/M-режим.
� Чотири формати відображення:
- зверху/знизу 1/3-2/3, 1/2 -1/2; 2/3-1/3
поруч 50-50

ВИМІРЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ В М-РЕЖИМІ

� Різноманітні налаштування для курсору на
зображеннях в режимі реального часу, стоп-кадру та
зображеннях відтворення кіно-зображення.
- Дистанція.
- Час.
- Нахил.
- ЧСС.

КОРИСТУВАЦЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

� Усі режими візуалізації і параметри можуть бути
запрограмовані користувачем використовуючи
швидкі установки QuickSe
� До 2-х  сторінок на сенсорній панелі для
збереження користувацьких налаштувань
� Швидкі установки об’єднують всі обрані
параметри сканування, текстові анотації та
вимірювання в одному «пресеті».

СТОП-КАДР, КІНО-ПЕТЛЯ ТА
ФУНКЦІЇ ПОСТОБРОКИ
РЕЖИМУ КІНО-ПЕТЛІ

ПЕРЕГЛЯД КІНО-ПЕТЛІ

Кіно-петля є стандартною можливістю та дозволяє
переглядати дані в режимі реального часу.
Можливо здійснювати оптимізацію всіх записаних в
пам’ять зображень за допомогою усіх функцій
доступних у режимі реального часу і збережених
даних.

� Перегляд кадр за кадром кіно-петлі, а також
послідовне відтворення в режимі кіно з
налаштуванням швидкості відтворення.
� Незалежний перегляд кіно-петлі у змішаному
режимі (зображення 2D/М, зображення
2D/Допплер, зображення 2D/С/Допплер).
� Незалежний кіно перегляд в режимі 2D Dual
Select з можливістю послідовного програвання
зображень.
� Стандартна пам’ять режиму КІНО: 1260 кадрів
� Акустичний запис кліпів під час кіно
перегляду.
� Анатомічний М режим

ПОСТОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ В РЕЖИМІ
СТОП-КАДРУ АБО КІНО-ПЕТЛІ

� Зображення в 2D-режимі:
- масштабування (Zоом)/Пересування (Pan);
- карти сірої шкали;
- шкала колоризації;
- Вимірювання/звіти/анотації/піктограми

� Кольорове допплерівське картування:
- масштабування (Zоом)/Пересування (Pan);
- карти кольорів;
- інверсія кольору;
- вимірювання/звіти/анотації/піктограми

� Спектральна допплерографія:
- карти сірої шкали;
- шкала колоризації допплерівського спектру;
- корекція кута;
- вимірювання/звіти/анотації/піктограми
� М-режим:
- карти сірої шкали;
- карта колоризації М-режиму;
- вимірювання/звіти/анотації/піктограми.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В РЕЖИМІ СПЕКТРАЛЬНОГО
ТКАНИННОГО ДОППЛЕРІВСЬКОГО РЕЖИМУ
(DTV)

� Забезпечує відображення в режимі реального
часу середньої швидкості з області інтересу,
використовуючи кольорові карти.
� Доступний з кардіологічною опцією.
� Незалежне коригування підсилення сигналу.
� 5 варіантів пріоритетного вибору тканина/колір
� 4 рівні фільтрації.
� Співвідношення роздільна здатність/швидкість: 6
рівнів для досягнення бажаних просторової і
часової роздільної здатністі.
� Стійкість: 5 рівнів усереднення кадрів, що
дозволяє згладжувати інформацію про рух тканин.
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� Згладжування: 4 рівні для інформації про рух
тканин у двох напрямках.
� Карти: 5 карт швидкостей для оптимізації
зображень у режимі реального часу та на
«замороженому» DTV зображенні.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В РЕЖИМІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ТКАНИННОГО ДОППЛЕРІВСЬКОГО РЕЖИМУ
(DTE)
� Забезпечує відображення в режимі реального
часу інтенсивність Доплерівського сигналу від
тканин з області інтересу, використовуючи
кольорові карти.
� Доступний на усіх датчиках, які підтримують
кардіологічну опцію
� Незалежне коригування підсилення сигналу.
� 5 варіантів пріоритетного вибору тканина/колір
� 4 рівні фільтрації.
� Співвідношення роздільна здатність/швидкість: 6
рівнів для досягнення бажаних просторової і
часової роздільної здатності.
� Стійкість: 5 рівнів усереднення кадрів, що
дозволяє згладжувати інформацію про рух тканин.
� Згладжування: 4 рівні для інформації про рух
тканин у двох напрямках.
� Карти: 6 енергетичних карт для оптимізації
зображень у режимі реального часу та на
«замороженому» DTV зображенні.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ

Система ACUSON Juniper розроблена для підтримки
широкого спектру основних та спеціальних клінічних
аплікацій. Передустановки для базових досліджень,
що встановлені на заводі, а також налаштування
параметрів датчиків були ретельно підібрані та
оптимізовані для кожного дослідження, що
забезпечують максимальну ефективність, зручність
та продуктивність. Вибрані передустановки
включають піктограми відповідних частин тіла,
текстові анотації протоколи та звіти. Основні галузі
застосування:

- Органи черевної порожнини
- Нирки
- Кишківник
- Швидкі
- Легені
- Акушерство
- Гінекологія
- Тазові
- Малі частини (молочна залоза, яєчка, щитовидна
залоза)

- М’язево-скелетні дослідження (хребет, пальці,
нерви)
- Кардіологія (доросла, дитяча, неонатологія.
плоду)
- Педіатрія (Абдомінальні та бедро)
- Неонатологія
- Судини (сонна артерія, периферичні артерії та
вени, транскраніальні)
- Стрес ехо
- Урологія (Простата, тазові)
- Інтраопераційні

ВИМІРЮВАННЯ ТА
РОЗРАХУНКИ, СПЕЦИФІЧНІ
ДО ДОСЛІДЖЕНЬ

Пакети усіх загальних вимірювань, розрахунків та
звітів доступні для кожного типу дослідження.
Усі специфічні вимірювання, розрахунки та звіти
підтримують:
� Всі загальні вимірювання та розрахунки
� Зручні звіті про дослідження, що можуть
корегуватись та налаштовуватись користувачем
� Анатомічний опис, що створюється користувачем
� Звіти про дослідження можуть включати
інформацію про місце проведення обстеження, дані
пацієнта, результати, графіки, зображення,
коментарі, рекомендації та місце для підпису

Система ACUSON Juniper має пакети вимірювань та
протоколів для наступних типів досліджень:

ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА

∂ Усі загальні параметри та розрахунки

АКУШЕРСТВО

∂ Акушерство в малих термінах – вимірювання
Менструального Віку (MA) за вимірюваннями
MSD, CRL та Yolk Sac
∂ Параметр Менструального Віку (МА) за
вимірюваннями MSD, CRL, BPD, OFD, HC, AC,
TAD, APAD, FL, HL, Ulna (UL), Tibia (TL), ступня
(FT), FTA та BinocD (BN)
∂ Необмежена кількість користувацьких
вимірювань
∂ Розархунки: EFW ,HC/AC, TCD/AC, LVW/HW,
BPDa, FL/AC, FL/BPD, CI,AFI
∂ Дослідження серця плоду та розрахунок
лицьового кута
Nuchal Translucency та Nuchal Fold вимірювання
∂ Розрахунки для Гестаційного/вагітного віку
(GA) і очікуваного терміну пологів (EDC).



ACUSON Juniper
∂ Протокол акушерського дослідження в малих
термінах та стандартний акушерський протоколи
включають таблиці для перегляду та
редагування протоколу під час проведення
дослідження
∂ Можливості протоколювання багатоплідної
вагітності: максимум чотири
∂ Графіки аналізу росту з посиланнями на дані
дослідження
∂ Акушерський протокол та таблиці включають
протокол оцінки серця плода

ГІНЕКОЛОГІЯ

∂ Розрахунки об’єму сечі та залишкового об’єму
∂ Вимірювання Uterus, Right і Left Ovary, Right і
Left Follicle, CRL, MSD, GS і Yolk Sac
∂ Вимірювання фолікулів до 15
∂ Метод вимірювання фолікулів включає:
- Відстань
- 2 відстані + середнє значення
∂ 3 відстані + середнє значення
∂ Середнє 2-х відстаней
∂ Середнє 3-х відстаней
∂ Площа
∂ Об’єм
∂ Окружність

КАРДІОЛОГІЯ

∂ Стандартні кардіологічні вимірювання при
дослідженнях дорослих та дітей
∂ Розрахунки об’ємів для оцінювання функції
лівого шлуночка в 2D-режимі та М-режимі
∂ Розрахунки в 2D-режимі, М-режимі та
допплерівських режимах
∂ Вимірювання нахилів в М-режимі, частоти
серцевих скорочень, часу та дистанції
∂ Вимірювання прискорення в спектральному
допплерівському режимі, траси, частоти серцевих
скорочень, часу та швидкості
∂ Протокол та таблиці для 2D-режиму, М-режиму
та спектрального допплерівського режиму
∂ Оцінка судин в 2D, M та PW режимах,  таких як
MT, TV, AV та PV.

СОННА АРТЕРІЯ

∂ Всі проксимальні, середні та дистальні
вимірювання для CCA, ICA,ECA, VA в 2D та PW
режимах (ліва і права сторони).

∂ Вимірювання proximal, Mid та distal для
підключичної артерії в 2D режимі режимах (ліва і
права сторони)
∂ bulb вимірювання в 2D режимі
∂ ICA/CCA співвідношення в режимі
спектрального Доплеру.

АРТЕРІЇ

• Всі проксимальні, середні та дистальні
вимірювання для підключичної,  пахової,  верхньої
кінцівки, плечовий, глибока плечова та локтевої артерій
2D  та режимі спектрального Доплеру (ліва і права
сторони).
• Всі проксимальні, середні та дистальні
вимірювання for Inflowта outflow vessels, Arteriovenous
Fistula, Anastomosis
та Graft in 2D mode та Spectral Doppler mode with right
та left side
∂ Вимірювання CCA prox, CCA mid, CCA dist, ICA
prox, ICA mid, ICA dist, ECA і VA
∂ Вимірювання відсотків (%) стенозу за
діаметрами або за площинами

ВЕНОЗНІ СУДИНИ

∂ Всі проксимальні, середні та дистальні
вимірювання в 2D  та режимі спектрального Доплеру
(ліва і права сторони).

ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА

∂ Розрахунок об’єму щитоподібної залози
∂ Вимірювання лівої і правої долей щитовидної
залози, перешийку та вузлів. Підтримка вимірювань
до 15 окремих вузлів
∂ Всі вимірювання вен та артерій в режимі
спектрального доплеру.

УРОЛОГІЯ

∂ Розрахунки залишкових об’ємів, об’єму простати,
PSAD змішані об’ємні розрахунки
∂ Розрахунки для правої та лівої сторін для Seminal
vesicle, Vas Deferens та Ejaculatory duct в 2D режимі.
∂  Розрахунки для правої та лівої сторін для
Pudendal та internal lliac артерій та венв
спектральному доплері.

ЯЄЧКА
∂ Об’єм яєчок, , Pampiniform plexus, Scrotol wall,
Epididymalm Testicular, Intratesticular
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∂ Формула розрахунку об’єму для яєчок Volume
formulas for testicle, Epididymis до 5 в 2D режимі.
∂ Розрахунки для правої та лівої сторін для
Pampiniform Plexus та scrotal wall in 2D режимі.
∂ Розрахунки для правої та лівої сторін для
Epididymal, Intratesticular, testicular артерій та вен в
спектральному Доплерівському режимі.

СТЕГНО (ПЕДІАТРІЯ)

∂ Вимірювання кута (права і ліва сторона)
∂ Класифікація і сонометр Графа
∂ Звіт щодо вимірювань
∂ Гнучкі і фіксовані FHC вимірювання в 2D
режимі.

TCD/ТРАНСКРАНІАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ

∂ Всі проксимальні, середні та дистальні
вимірювання в 2D  та режимі спектрального
Доплеру (ліва і права сторони).
∂ Вимірювання ICA-Siphon, ACA-Ao, ACA-A2,
ACoA, PCA-P1, PCoA та ACA в 2D  та режимі
спектрального Доплеру

ШВИДКА ДОПОМОГА
∂ FAST – сфокусована екстрена сонографія та
звіт про травму
∂ Аорта – необхідні аортальні дослідження та
звіт
∂ Акушерство – скорочені акушерські
вимірювання та звіт

Ультразвукова система ACUSON NX3 підтримує
промарковані вимірювання, що налаштовуються
(20 в В режимі, 5 в доплеревському та 5 в М
режимі) для наступних типів досліджень: органи
черевної порожнини, м’язоскелетна система,
молочна залоза, урологія, венозні та малі
органи. Додатково усі пакети підтримують до 39
емблем та надписів за вибором користувача.

ПЕРИФЕРИЧНІ СУДИНИ

∂ СIA, EIA, CFA, PFA,SFA проксимальна, SFA
середня, SFA дистальна, РОР А, TRUNK ATA,
PTA, PER A та DPA вимірювання
∂ Вимірювання для правої та лівої кінцівки

ВЕНОЗНІ СУДИНИ

� Вимірювання правої та лівої кінцівки

ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА

∂ Вимірювання лівої і правої долей щитовидної
залози, перешийку та вузлів
∂ Підтримка вимірювань до 15 окремих вузлів
∂ Відображення усіх трьох вимірювань і
розрахунків об’єму

ПЕНІС
∂ Corpus Cavernosum, Corpus Spongiosum та
Urethra в
∂ 2D режимі
∂ • Розрахунки для правої та лівої сторін для Cav A,
Pre-Inj Cav A, Post-Inj Cav A, Iliac A, Dorsal A, Pre-
Injection Dorsal A, Post-Injection Dorsal A, Urethral A,
Bulbar A, Brach A, SupDorsal V, Dp Penile V in 2D
mode.
∂ • Розрахунки для правої та лівої сторін для Cav A,
Pre-InjCav A, Post-Inj Cav A, Iliac A, Dorsal A, Pre-
InjectionDorsal A, Post-Injection Dorsal A, Urethral A,
Bulbar A,Brach A, SupDorsal V, Dp Penile V в
спектральному режимі.

ЦИФРОВА ПАМ’ЯТЬ ТА
АРХІВУВАННЯ ДАНИХ
ПАЦІЄНТІВ

Інтегрована робоча станція DIMAQ-IP надає
можливість цифрового захвату, збереження та
перегляду повних ультразвукових досліджень,
що включають статичні зображення та
динамічні кліпи, вимірювання, розрахунки та
звіти.

Дослідження можуть бути збережені на
жорсткому диску і передавати на вбудований
DVD записуючий пристрій (DVD-R/RW & CD-
R/RW) або USB накопичувач для архівування.

Перегляд збережених зображень за викликом та в
режимі перегляду 1-му, 4, 9, 16, і 25 зображень на
екрані екран. Сортування, пошук та видалення
даних пацієнтів у базі даних або їх експорт на DVD
записуючий пристрій (DVD-R/RW & CD-R/RW

∂ 300 ГБ (із загального 500 ГБ жорсткого диску)
зарезервовано для даних пацієнтів.
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∂ Сортування бази даних пацієнтів за Ім’ям, ID, і
датою дослідження
∂ Жорсткий диск:
- Близько 300 000 чорно-білих і кольорових
зображень
∂ Збереження і пошук статичних зображень
∂ Збереження і пошук кіно-петель:
- Ретроспективний запис кліпів під час
сканування довжиною, що обирається
користувачем 1, 2, 4 або 8 секунди або 1, 2, 3, 4
або 8 серцевих цикли; тригерування по ЕКГ.
- Проспективний запис кліпів під час сканування в
реальному часі довжиною, що обирається
користувачем від 1 до 60 секунд або від 1 до 60
серцевих циклів; з тригеруванням по ЕКГ.
∂ Експорт даних пацієнта на жорсткий диск
∂ Збереження і пошук усіх протоколів
∂ Підтримка вимірювань та розрахунків на
поточних, та збережених та повторно активованих
зображеннях
∂ Акустичний запис кліпів під час кіно перегляду
∂ Прокрутка і збереження стоп-кадрів у М-режимі
∂ Прокручування стоп кадрів та збереження
зображення в PW (імпульсно-хвильовому)
допплерівському режимі
∂ Зображення експортуються в форматі
сумісному з ПК – rtf, tiff, pdf, jpg, avi або DICOM
форматі
∂ Сумісність з компакт-дисками 650 MB, 700 MB,
790 MB CD-R і 650 MB або 700 MB CD-RW
∂ Сумісність з 4.7 GB одношаровим DVD та 8.5
GB двошаровим DVD
∂ Підтримка експорту даних на USB накопичувач

РОЗШИРЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПОКРАЩЕНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГОЛКИ (ОПЦІЯ)

Покращення візуалізації голки дозволяє формувати
більш чітку візуалізацію голки. Завдяки унікальній
Pixel архітектурі досягається візуалізація голки під
різними кутами без зменшення частоти кадрів.
Спеціально розроблений алгоритм  та спекл-фільтр
забезпечують досягнення оптимального рівня
візуалізації голки без втрати якості зображення.

� Покращення візуалізації голки при змінних кутах
в площині сканування: кут голки до 35°

� Imaging Оптимізація зображення голки не
вплощині сканування без зміни кута

� Параметри налаштування візуалізації голки
можуть бути збережені кожним користувачем.

� Доступна на усіх лінійних датчках.

РОБОЧІ ПРОТОКОЛИ ESIESCAN

Робочі протоколи eSieScan дозволяють користувачу
фокусувати увагу на пацієнті, а не на управлінні
системою. Дана технологія прискорює та виконує
Ваші дослідження за допомогою програм, які може
налаштовувати користувач. Протоколи eSieScan
доступні для досліджень в кардіології, Судинних
досліджень, акушерстві та молочної залози.

ПАКЕТ «ЗДОРОВ‘Я СУДИН» SYNGO ARTERIAL
HEALTH PACKAGE (ОПЦІЯ)
Програмний пакет syngo Arterial Health Package
(AHP) забезпечує лікарів-спеціалістів можливістю
вимірювати товщину внутрішньої стінки сонної
артерії (CIMT) та звертатись за довідками до
нормативних таблиць, які мають законну силу та
були опубліковані в практичних роботах. Даний
пакет призначений для забезпечення нескладного
та доступного інструменту спілкування з пацієнтами
стосовно їхнього стану кардіоваскулярної системи.
Пакет повинен застосовуватись у відповідності
до Консенсусної Заяви ASE: «Проведення
ультразвукових досліджень сонної артерії для
визначення доклінічних судинних захворювань та
оцінки ризиків судинних захворювань: дана Заява
від Американської Асоціації Ехокардіології; Робочої
Групи по Вивченню Товщини Внутрішньої Стінки
Сонної Артерії, затверджено Асоціацією
Васкулярної Медицини».

ТЕХНОЛОГІЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ
ПРУЖНОСТІ eSie Touch
Технологія візуалізації параметрів пружності eSie
Touch дозволяє в режимі реального часу проводити
кількісну оцінку деформації, розраховувати та
відображати відносну жорсткість тканини в області
інтересу.

Технологія візуалізації параметрів пружності eSie
Touch дозволяє користувачу отримувати
еласторгаму шляхом мінімальної компресії підчас
візуалізації в стандартному В-режимі. Таке відносне
зміщення тканини відображається у вигляді
еластограми в режимі реального часу в подвійному
режимі в форматі сірошкального або кольорового
зображення з стандартним В-режимом.

- Унікальні засоби картування в чорно-білому та
кольоровому виді спрощують інтерпретацію
еластограми
- Вимірювання площі, відстані та коефіцієнта
деформації забезпечують можливість проведення
кількісного порівняння двох зображень
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- Відображення значення фактору якості (QF) дає
можливість отримати найкращі дані та дозволяє
обрати оптимальний кадр(и) для проведення
подальшої оцінки та вимірювання.

ПАКЕТ АНАЛІЗУ ТКАНИН ПЕЧІНКИ

Пакет аналізу тканин печінки на основі технології
ARFI (кількісний аналіз тканин Virtual Touch), які
дозволяють проводити кількісний аналіз жорсткості.

ФУНКЦІЯ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ ТКАНИН
VIRTUAL TOUCH

Функція кількісного аналізу Virtual Touch HD, яка
працює в реальному часі, забезпечує вимірювання
числового модуля тканини, який визначає жорсткість
тканин, на основі технології візуалізації ARFI.

∂ Підтримується для датчику 5C1
∂ Система автоматично виконує зміщення тканин
без ручної компресії тканин, дозволяє легко
вимірювати модуль поперечної пружності в
невеликій області інтересу.
∂ Більш надійну кореляцію вимірювань та
анатомічного положення можливо забезпечити за
рахунок одночасного відображення
вимірювального курсору, що переміщується, в
зображенні в режимі 2В.
∂ Пакет оцінювальних звітів для печінки,
включаючи IQR/середнє
∂ Можливість маркування вимірювань
IQR/медіана.

ПАКЕТ АНАЛІЗУ В АКУШЕРСТВІ ТА
ГІНЕКОЛОГІЇ

АВТОМАТИЧНІ АКУШЕРСЬКІ ВИМІРЮВАННЯ
SYNGO AUTO OB (ОПЦІЯ)
Новаторський алгоритм syngo Auto OB забезпечує
автоматизоване вимірювання основних структур
плоду, необхідних для біометричного аналізу
показників.
Вимірювання: BPD, HL, HC, AC и FL.
В алгоритмі застосовуються перевірені методи
розпізнавання зразків. Дана технологія зменшує
помилки користувача під час проведення
дослідження.
Всі результати вимірювань автоматично
зберігаються у звіті.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ
ФОЛІКУЛІВ (ОПЦІЯ)

Опція автоматичного вимірювання фолікулів
містить інноваційний алгоритм, що дозволяє
напівавтоматично вимірювати розміри фолікулів.
Дана технологія зменшує помилки користувача під
час проведення дослідження.

Технологія 3-Scape 3d сканування
∂ 3D захват в режимі вільної руки
∂ Підтримується датчиками 5C1, 7C2, 9MC3, 10MC3,
8VC3 та 9VE3 датчиках

Технологія fourSight 4D
� Забезпечує 3D сканування в режимі реального
часу
� Механічний захват
� До 19,3 об’ємів за секунду
� Сумісна з 4D датчиками 8VC3 та 9VE3 4D
� Зручний інтерфейс та швидкий доступ до
настроювань для  швидкого захвату вигнутого
об'єму області інтересу
� запис 4D кіно петлі
� виконання мультипланарних вимірювань.

Технологія Advanced fourSight 4D

� Технологія Advanced fourSight 4D забезпечує
чіткий захват 3D/4D зображень, передачу даних та
пост-процесінгову обробку.
� Багатозрізовий формат MultiSlice дозволяє

користувачу вибрати діапазон, розміщення зрізів та
формат для перегляду кожного зрізу. Багатозрізовий
формат MultiSlice підтримує до 36-ти зрізів.
� Візуалізація товстих зрізів Thick Slice Imaging

(TSI) дозволяє визначити зображення в площині та
створити товстий зріз навколо області інтересу. TSI
забезпечує покращене контрастне розподілення та
надає більше інформації в одному зображенні.
� Функція криволінійного мультипланарного

реформатування (MPR) забезпечує перетворення
зображення у лінійну або криволінійну площини. Це
дозволяє користувачу встановити точки вздовж
вигнутого об‘єкту, щоб усі об’єкти, що розташовані
вздовж цієї лінії виводились в одній площині.
Наприклад хребетний стовп плоду

ПАКЕТ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА
КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ

Пакет кардіологічної візуалізації та кількісного
аналізу включає функції, необхідні для виконання
стандартних досліджень серця та стрес-
ехографічних досліджень

КАРДІОСУДИННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Місьтить необхідні налаштування для проведення
кардіологічних та судиннх досліджень

ІНТЕРФЕЙС ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ

� Стандартний ЕКГ інтерфейс на три відведення
� Aux ЕКГ інтерфейс
� Сигнал R-хвилі та функція подвійного

тригерування
� Дисплей частоти серцевого ритму
� Налаштування підсилення та положення кривих

на екрані
� Додатковий вхід для ЕКГ сигналу від зовіншнього

приладу
� Модуль керованого CW допплерівського режиму
� Додатковий модуль CW допплерівського режиму

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В РЕЖИМІ СПЕКТРАЛЬНОГО ТА
КОЛЬОРОВОГО ТКАНИННОГО
ДОППЛЕРІВСЬКОГО РЕЖИМУ (DTI) (ОПЦІЯ)

В режимі тканинної допплерографії DTI
застосовується розроблена компанією «Сіменс»
технологія багато параметричного розділення руху,
що дозволяє обробляти інформацію про
допплерівське частотне зміщення сигналу від
тканини, що рухається (наприклад, від міокарду,
клапанів серця и т. п.) та відображати фізіологічні
дані про швидкість, прискоренні та розсіюванні
тканин, що рухаються, з деякими варіантами виводу
зображень та числових показників. Даний режим
дозволяє отримати додаткову клінічну та наукову
інформацію про функції міокарду при
дослідженнях через грудну клітину.

• Опція тканинної допплерографії DTI включає
наступні функції:
– DTV – визначення швидкості в режимі DTI;
– DTE - визначення  енергії в режимі DTI.

МОДУЛЬ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ

� Забезпечує можливість конфігурації ЕКГ
функціями  для спеціальних досліджень, що не
вимагають постійно-хвильвого допплерівського
режиму.
� AUX ЕКГ та респіраторна функція на додачу до

фізіо модуля.

ПАКЕТ СТРЕС ЕХО STRESS ECHO IMAGING
(ОПЦІЯ)
Стрес ехо пакет підтримує функції ЕКГ-
тригерованого захвату, відображення, порівняння

вибраних даних, оцінювання та архівування
багатьох петель під час різних стадій стрес ехо
досліджень.
� Стандартний протокол для проведення проб на
тредмілі, велоергометрі та фармакологічних тестів,
включаючи:
- Численні пртоколи для стрес ехо досліджень,
встановлених на заводі
- протоколи стрес ехо, що налаштовуються
- гнучке комбінування режимів візуалізації
- можливість настроювань досліджень,
використовуючи Редактор Протоколу, включаючи до
12 стадій, шість зображень на стадії, 20 петель для
перегляду, або 120 секунд проспективного запису
кліпу
� Повноекранний режим захвату зображень або по
області інтересу (ROI)
� Повний R-R захват з редагуванням кліпу
� Зручність роботи із протоколом дослідження
� Таймер стадій
� Проспективний безперервний запис (до 120
сек.) або ретроспективний помаркований захват
� Відображення референтного зображення під
час запису
� Миттєвий перегляд записаних петель
� Можливість пропуску стадій та петель
� Можливість повторного захвату або
дописування вже отриманих зображень
� Відображення поточного вигляду, зроблених та
схованих видів на діаграмі даних
� Підрахунки рухів стінки, 16/17-ти сегментна
модель з графічним дисплеєм та друком
протоколу
� Вимірювання об’єму лівого шлуночка з друком
протоколу.

ПРОТОКОЛ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ESIE MEASURE
WORKFLOW

Пакет eSie Measure – це перший інноваційний пакет,
що забезпечує напівавтоматичні виміри при
рутинних дослідженнях, підвищуючи ефективність
дослідження та забезпечуючи зручність для
користувача. Розроблений на основі більш ніж
тисячі практичних прикладів, пакет eSie Measure
забезпечує точність та відтворюваність результатів.
Вимірювання, які поводяться вручну, для великої
кількості досліджень займають багато часу та
призводять до втомлюваності оператора.
Натиснувши лише кнопку, що активує пакет eSie
Measure, оператор може отримати у
напівавтоматичному режимі достовірні результати
вимірювань для 2D, М та режиму спектрального
Допплеру, що значно підвищує точність та
відновлюваність кожного дослідження, без
проведення зайвих маніпуляцій оператором



ACUSON Juniper
ПАКЕТ ESIE LEFT HEART ОЦІНКИ ЛІВОГО
ШЛУНОЧКА (ОПЦІЯ)

Пакет eSie Left Heart™ розроблений спеціально для
автоматичного виявлення та оконтурювання лівого
шлуночку та артерії для типових трансторакальних
досліджень. Алгоритм розроблений на основі
великої бази апікальних 4СН та 2СН
трансторакальних 2D зображень дорослих, зібраних
експертами і забезпечує швидкі та зручні розрахунки
EF, EDV та ESV для лівого шлуночка та лівого
передсердя.
Пакет можна використовувати як безпосередньо на
системі, так і поза нею для 4СН та 2СН
трансторакальних 2D зображеннях. eSie Left Heart
здатен підвищити ефективність робочих процесів у
рутинних клінічних дослідженнях.

ДИНАМІЧНА ПЕРСИСТЕНЦІЯ

Динамічна персистенція пов’язана з В режимом та
режимом кольорового доплеру. Функція запобігає
артефактам внаслідок руху датчика або пацієнта,
підвищує чутливість кольорового доплеру і зменшує
шуми в В режимі, коли жодного руху не зафіксовано.

АВТОМАТИЧНЕ ПРИДУШЕННЯ АРТЕФАКТІВ

Новаторська технологія Siemens Healthineers
виявляє та запобігає виникненням артефактів,
пов’язаних з рухом датчика або пацієнта, підвищує
чутливість кольорового допплерівського режиму,
коли руху не було зафіксовано.

ТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГО КОНТРАСТНОГО
ПІДСИЛЕННЯ ТКАНИНИ DYNAMIC TCE

∂ Технологія Dynamic  TCE  –  сучасний метод пост
обробки для придушення спекл-шуму.
∂ Сумісна з іншими технологіями, включаючи
технологію Advance SieClear складеного
багатопроменевого сканування, THI та eSieImage
технологією.
∂ Доступна як для базових так і додаткових
дослідженнях
∂ Доступні три рівня: низький, середній та високий.
∂ Доступна на усіх датчиках.
∂ Універсальна обробка зображення.

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ
ПРОСТОРОВОГО СКЛАДЕНОГО СКАНУВАННЯ
ADVANCED SIECLEAR SPATIAL COMPOUNDING

Дана функція включає дві окремі технології, які
забезпечують виключну якість зображення:

технологію керованого складеного сканування
Advanced SieClear та технологію складеного
багатопроменевого сканування SieClear. Таке
поєднання забезпечує суттєве покращення
контрастного розподілення та чіткості границь.

∂ До 7  кутів відхилення пучку для лінійних
датчиків, п’ять кутів відхилення для конвексних
датчиків.
∂ Технологія підходить для всіх основних та
додаткових типів досліджень.

ADVANCED SIECLEAR SPATIAL COMPOUNDING В
РЕЖИМІ КОЛЬОРОВОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ДОППЛЕРІВСЬКИХ РЕЖИМАХ

Дана функція активна при включених режимах
кольорового та енергетичного доплерів, вона
покращує якість зображення, отриманих за
допомогою технології просторового
багатопроменевого сканування Advanced SieClear™
• Доступна на усіх лінійних датчиках
• Підтримує усі типи досліджень
• SieClear сумісна з усіма стандартними режимами
візуалізації такими 2D, D TCE, CDV, CDE, PW
Doppler та M-режим, THI, SieScape, eSieImage
технологія та Clarify VE технологія

ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
ПРОСВІТУ СУДИН CLARIFY VE

Технологія оптимальної візуалізації просвіту судин
Clarify VE - це запатентована адаптивна технологія,
діюча в реальному часі. Вона передбачає унікальне
використання інформації про потік в енергетичному
допплерівському режимі для приглушення шумів у
великих та мілких судинних структурах, більш
чіткого відображення стінок за рахунок покращеного
визначення границь тканин, а також підвищення
контрастного розподілення тканин без втрати
просторового розподілення.

∂ Система має заводські настройки, оптимізовані
для конкретних типів досліджень.

∂  7 рівнів на вибір користувача.  Сумісність з THI,
DTCE, SieClear, Advanced SieClear, SieScape, 3-
Scape та TEQ технологіями.

∂ Доступна на усіх датчиках.

ПАНОРАМНЕ СКАНУВАННЯ SIESCAPE IMAGING
(ОПЦІЯ)
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Чорно-біле панорамне сканування забезпечує
захват та відображення зображень довжиною до 60
см та з максимальним кутом 360 градусів

� Доступна на всіх конвексних та лінійних датчиках
� Зображення може відображатись вцілому або
збільшеним для детального вивчення
� Доступні розрахунки.

ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ЧОРНО-БІЛОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
B&W SIESCAPE

Сірошкальна візуалізація в реальному часі з
високим розподіленням дозволяє отримувати
зображення з більшим кутом огляду. Дані
зображення дозволяють побачити ультразвукову
інформацію в анатомічному контексті, відкриваючи
широкі можливості анатомічного орієнтування для
роботи лікарів, навчання та консультацій з
хірургами.

� Режим доступний для всіх конвексних та лінійних
датчиків зображення
� Вивід зображення до 240 см або кутом 180
градусів.
�  Пауза та вибір зворотного напрямку під час
збору даних.
�  Контрольні відмітки на екрані та індикатори
швидкості спрощують процедуру сканування.
• Функції масштабування та панорамування.
• Унікальний кінорежим дозволяє переглядати
окремі кадри даних, які складають зображення
в режимі SieScape.
• Підтримуються стандартні двомірні
зображення та звіти.

ESIEIMAGE МУЛЬТИПАРАМЕТРА ОПТИМІЗАЦІЯ

Мультипараметра оптимізація eSieImage оптимізує
процес сканування, зменшуючи кількість маніпуляцій
оператора, що призводить до зменшення часу
дослідження. eSieImage оптимізує якість
зображення в режимі реального часу для усіх типів
сканувань.
� Оптимізація однорідності зображення в
залежності від затухання сигналу у різних тканинах в
В-режимі та режимі кольорового долреру
� Забезпечує однорідність зображення по всій
глибині.
� Оптимізація підсилення для значного зменшення
артефактів.

� Плавне регулювання підсилення кадр за кадром
для уникнення мерехтіння.
� Неперервне виявлення та пригнічення шумів для
компенсації коефіцієнта підсилання в залежності від
унікальної анатомії пацієнта та уподобань
оператора.
� Сумісна з TEQ технологією.
� Гнучка компенсація затухання в режимі кіно-петлі
дозволяє проводити пост обробку підсилення і TEQ
технології.
� Доступна на усіх датчиках

SYNGO ESIECALCS NATIVE TRACING (ОПЦІЯ)

Програмний пакет syngo eSieCalcs Native Tracing
забезпечує автоматизоване вимірювання площини,
максимального діаметру та об‘єму для трасованного
контуру. Пакет syngo eSieCalcs дозволяє
сегментувати будь-яку задану вражену область в
двомірному, зображенні.

• В пакеті використовується власна технологія
розпізнавання границь для автоматичного
сегментування вражених областей та анатомічних
структур.

• Користувач «підтверджує» результати
автоматичних вимірювань площина, максимальний
діаметр та об‘єм для внесенні у звіт.

DICOM 3.0 CONNECTIVITY

Забезпечує передавання цифрових даних по мережі
DICOM, як для друку та і для збереження. Система
ACUSON Juniper працює як в форматі користувача
архіву (DICOM Storage Class User), так і користувача
друку (DICOM Print Class User).

Функціональні можливості, що підтримуються:
∂ Сумісність з PACS системою для збереження усіх
цифрових зображень та динамічних кліпів з даними
про пацієнта
∂ Збереження даних протягом дослідження
∂ Друк зображень на кольорових та чорно-білих
принтерах формату DICOM
∂ Передавання до DICOM архіву
∂ Конвертування в DICOM для експорту на DVD-
R/RW CD-R/RW
∂ Калібрування відповідно до регіональних вимог
DICOM
∂ Програмне забезпечення для перегляду даних в
DICOM форматі – Showcase™
∂ База даних, яка розпізнає CD диск, на який були
записані дані про дослідження пацієнта.
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DICOM MODALITY WORKLIST
Забезпечує внесення інформації про пацієнта
пряме та за запитом з Госпітальної/Радіологічної
Інформаційних систем (HIS/RIS) до системи
ACUSON Х700, автоматично заповнюючи форму
«Новий Пацієнт» демографічними даними про
пацієнта.

DICOM MPPS – MODALITY PERFORMED
PROCEDURE STEP
Забезпечує автоматичний обмін інформацією з
Госпітальною/Радіологічною Інформаційними
системами (HIS/RIS).

СТРУКТУРОВАНІ ЗВІТИ У ФОРМАТІ DICOM

DICOM структуровані звіти забезпечують
стандартизовану архітектуру звітів для легкої
передачі вимірювань офлайн ПК, робочу станцію
або станцію архівації. Опція DICOM структуровані
звіти робить автоматичним занесення значень
вимірювань у відповідні поля у зовнішнього
програмного забезпечення. (Щоб надіслати RS дані
поза мережею опція необхідна DICOM 3.0
Connectivity)

Дана опція підтримується для досліджень в:
- Судини
- Акушерство та гінекологія
- Кардіологія

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДІГРІВАЧ ГЕЛЮ (ОПЦІЯ)

∂ Точність регулювання температури: ±1º С
- Низька: 31º С
- Середня: 34º С
- Висока: 37º С
∂ Просте у використанні управління підігрівачем
∂ Кольоровий світлодіодний індикатор стану:
- Режим очікування: Викл.
- Робочий режим: Помаранчевий
∂ Захист від електричного перенавантаження
∂ Вага: приблизно 370 гр
∂ Розміри: 83 х 165 х 100 мм

ВЕЛИКИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ БУТЛЯ ГЕЛЮ (ОПЦІЯ)

Тримач для бутля гелю об’ємом 1 літр

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ QUIKSTART (ОПЦІЯ)

Режим очікування QuikStart скорочує час,
необхідний для запуску та виключення системи,
застосовуючи спеціальний режим очікування.
∂ Режим енергозберігання через 5 сек., повне
завантаження менше, ніж 5 сек.;
∂ Режим очікування: більше 35 хв.;
∂ Повна перезарядка менше, ніж через 180 хв

ЗЧИТУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ШТРИХ
КОДУ/BARCODE READER (ОПЦІЯ)

∂ Можливість швидкого і точного введення
інформації пацієнта
∂ Зручне підключення до USB порту
∂ Підтримка штрихового коду пацієнта в режимі 2D
та 1D
∂ Введення наступних ідентифікаційних даних:
- ПІБ пацієнта
- Дані пацієнта
- Дані лікаря
- Сонограф

ПОДВІЙНИЙ НОЖНИЙ ПЕРЕМИКАЧ
∂ Програмований подвійний ножний USB
перемикач

БЕЗПРОВІДНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ (ОПЦІЯ)

Можливість встановлення бездротового зв’язку між
ультразвуковою системою та локальною мережею, з
якістю аналогічною LAN з’єднанню
за допомогою спеціального USB пристрою для
захисту даних.
Опція Безпровідної передачі даних сумісна з:
∂ DICOM сервісами: збереження, друк, з’єднання,
зв’язок з госпітальною локальною мережею.
∂ Siemens віддалений доступ (SRS) –  віддалений
доступ для встановлення оновлень ПЗ, підтримки
роботи обладнання, пошуку та усунення неполадок
Технічний опис:
∂ Стандарти: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a
Функції безпеки: WEP, WPA, WPA2 персональний,
WPA та WPA2 Enterprise

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ
(ОПЦІЯ)
• Захисне покриття для панелі управління та
сенсорного екрану для запобігання поширенню інфекції
• Багаторазова

БЕЗПЕКА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ СИСТЕМИ – ЗАХИСТ
ВІД ВІРУСІВ (ОПЦІЯ)
Вбудована антивірусна програма для захисту
системи від спланованих атак, вірусів, шкідливих
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програм для підвищення захисту даних і безпеки
роботи.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ
ДОКУМЕНТУВАННЯ
ОПЦІОНАЛЬНІ ВІДЕО-ПРИСТРОЇ
ДОКУМЕНТУВАННЯ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ
НА ПЛАТФОРМІ:
∂ Одночасно можуть бути встановлені два
документуючи пристрої (чорно-білий та
кольоровий принтер/DVR записуючий пристрій),
які інтегруються на платформі та керуються з
контрольної панелі системи.
∂ Сумісні пристрої:
- Чорно-білий принтер Mitsubishi USB P95 B/W
Printer
- Чорно-білий принтер Sony UP-D897 та UP-
D711
- Кольоровий принтер Mitsubishi USB CP30DW
Color Printer
- Кольоровий принтер Sony USB UP-25MD Color
Printer
- TEAC DVR-UR-508DS

ЦИФРОВА ПАМ’ЯТЬ ТА
АРХІВУВАННЯ ДАНИХ
ПАЦІЄНТІВ
ЗАПИС ОБЛАДНАННЯ
∂ DICOM або ПК сумісні файли (AVI, JPG) формати
для усіх обладнань та кліпів
∂ Статичні обладнання, динамічні кліпи, 3D/4D дані
∂ Вибір стиснення з втратами (JPG) та стиснення
без втрати статичних зображень та кліпів
∂ Збереження кліпів у режимі сканування та із
кінопетлі
∂ Режим анонімності під час та після дослідження

ЖОРСТКИЙ ДИСК
� Жорсткий диск ємністю 500 Гб., дозволяє

вмістити понад 100 000 зображень, кольорових
або чорно-білих

� Автоматична організація даних на диску
(перший зайшов – перший вийшов) з
можливістю автоматичного видалення на основі
архівування, архівовані та виконані, архівовані
та підтверджені, відправлені, відправлені та
підтверджені, надруковані.

ЗЧИТУВАННЯ/ЗАПИС DVD-R

∂ 25 Гб; зчитування Blu-ray™, 50 Гб або 100 Гб Blu-ray
∂ (BD-R та BD-RE)
∂ 4.7 Гб Зчитування/запис DVD±R пристрій
∂ 650 MB Зчитування/запис CD-R пристрій
∂ Об’єм запису залежить від формату та типу

зображення.
∂ DVD запис за одну сесію із стисненням кольорових

зображень до 2000.
∂ Дозволяє запис зображень, кліпів та об’ємних

даних, передачу налаштувань між системами у
форматі DICOM або ПК форматах (AVI та JPG).

∂ Підтримка ПЗ та оновлень
∂ Підтримка стандартів NTSC/PAL та Blu-ray

відео/аудіо високої роздільної здатності.
∂ Виконує прямий запис у реальному часі з

ультразвукової системи за допомогою Blu-ray (BD та
BD-RE, Panasonic) або звичайних DVD (DVD-R,
TDK) носіїв

∂ Одобрено для Panasonic та  TDK та DVD пристроїв

USB
∂ 2 USB порти з лівої сторони сенсорної панелі
∂ 4 USB порти на задній панелі системи
∂ Експорт зображень та кліпів в DICOM,  AVI  та
JPEG форматах, об’ємних зображень, пре сетів та
сервісних log файлів.

ВИХІД СИСТЕМИ

∂ Підтримка одного HDMI виходу
∂ Підтримка одного S-відео виходу

ПЕРЕЗАПУСК ДОСЛІДЖЕННЯ

Повторний виклик або перезапуск дослідження
дозволяє додавати нові зображення до вже
закритого дослідження. Нова створюється при
цьому. Немає обмежень по часу, коли дослідження
може бути повторно відкрите.

ПЕРЕГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ

Перегляд збережених зображень за викликом у
форматі, зручному для користувача (наприклад 1:1,
2:1, 4:1, 9:1, 16:1 і тд. )

Огляд дослідження дозволяє вибрати зображення
для друку та видалення, перегляд поточного
дослідження та архівних даних, завантажених із
браузера пацієнта на системному пристрої
зберігання або оптичному приводі CD-DVD.
Сортування / пошук іспиту можна виконувати за
назвою, ідентифікатором, типом іспиту та датою /
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часом. Функція порівняння доступна для вибраних
зображень.

SIEMENS ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (SRS)

SRS з’єднує Вашу ультразвукову систему з
глобальною мережею спеціалістів Siemens
Healthineers’ з технічних та аплікаційних. Така
пришвидшує доступ до системи і зменшує час її
простою. SRS доступ здійснюється через захищену
високошвидкісну мережу.
Клінічна репутація, оперативна майстерність та
фінансовий успіх медичного закладу залежать від
досвіду персоналу та продуктивності системи.
eSieLink™ асистент технологія користувачам
отримувати підтримку в режимі реального часу,
надаючи системі доступ до Siemens Healthineers
спеціалістів. Така технологія дозволяє швидко і
віддалено оцінити клінічні або технічні питання.

Технологія дистанційної допомоги eSieLink
забезпечує інтерактивний сервіс, включаючи Remote
Assist (RA), Remote Trainer (RT) і розширену
Siemens Remote Service (SRS), щоб забезпечити
дистанційну діагностику та усунення несправностей,
перш ніж необхідна підтримка на місці.

Ці технології віддаленого доступу дозволяють
користувачам скористатися перевагами
інноваційних системних функцій та програм для
покращення робочого процесу та пропускної
здатності пацієнтів, а також для підтримки
стандартів якості обслуговування. Технологія
eSieLink Remote Assistance підтримує клінічний
персонал, забезпечуючи швидку відповідь на
запитання та підтримку через меню та інші функції
системи.

РОЗМІРИ СИСТЕМИ
∂ Висота: (монітор вертикально) 122.5 – 163.4 см.
(піднятий монітор +11 см)
∂ Ширина: 50,8 см.
∂ Глибина: 65,4 см., максимальна глибина: 84,5 см
∂ Вага: 76 кг.
∂ Налаштування користувачем висоти монітору та
панелі:
∂  Контрольна панель найнижча позиція: 81 см від
ручки
∂ Контрольна панель найвища позиція: 92 см від
ручки

∂ Монітор найнижча позиція: 141 см від вершини
монітору при піднятому моніторі
∂ Монітор найвища позиція: 174 см від вершини
монітору при піднятому моніторі

ДАНІ ПРО ЕНЕРГОСПО-
ЖИВАННЯ
• Живлення 100- 240 В, 50/60 Гц.
• Потужність вхідна: 90-264 Вт
• Споживча потужність: максимально 1 кВА.
• Атмосферний тиск 700-1060 hPa  або до 3000 м.
• Температура: від + 10↓ до + 40↓С
• Вологість повітря: робочий режим: від 30 до 80%
без випадіння конденсату.
• Максимальне тепловідведення: 2400 BTU/hr.
• Середній рівень вихідного шуму: 28-33 Дб.
• Вхід/Вихід: USB 2.0 x2 порти (USB-A), USB 3.0 x2
Port (USB-A), Ethernet (10 BaseT/100 BaseT/1000
BaseT) (RJ45), S-Vide (4 Pin-Mini DIN), DVI (24 Pin
DVI), HDMI (19 Pin HDMI)
• Відео стандарт DVI/HDMI – Роздільна здатність:
1920 х 1080 (фіксована), Full HD

ІНТЕГРАЦІЯ У МЕРЕЖУ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛІДІВ
Швидкий доступ до інформація – запорука
ефективної роботи закладів охорони здоров’я.
Інтеграція і об’єднання локальних мереж медичних
установ та візуалізуючих систем дозволять
оптимізувати їх роботу. Ось чому Siemens
розробляє і покращує пакети інтеграції у загальну
мережу охорони здоров’я.
ACUSON Juniper– один із багатьох інноваційних
продуктів, які дають змогу клініцистам
безперешкодно обмінюватись інформацією.
Детальніша інформація щодо ACUSON Juniper і
технологій Siemens щодо інтеграції  у мережу
медичних закладів за адресою
www.siemens.com/IHE.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
Ультразвукова система ACUSON Juniper відповідає
наступними стандартам, включаючи усі поправки, які
діють на моменту випуску

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ:

∂ FDA QSR 21 CFR Part 820
∂ ISO 9001
∂ ISO 13485
КОНСТРУКТОРСЬКІ СТАНДАРТИ



ACUSON Juniper
∂ ANSI/AAMI ES 60601-1
∂ CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1
∂ EN 60601-1 та IEC 60601-1
∂ EN 60601-1-2 та IEC 60601-1-2 (Class B)
∂ EN 60601-2-18 та IEC 60601-2-18
∂  EN 60601-2-37 та IEC60601-2-37
∂ EN 60601-1-6 та IEC 60601-1-6
∂ ISO 14971
∂ EN 62304 та IEC 62304
∂ EN62366 та IEC 62366

ВИХІДНІ АКУСТИЧНІ СТАНДАРТИ

∂  IEC 62359 (Тестові методи визначення індексів
TI та MI)
∂  AIUM/NEMA UD-2, Стандарт вимірювання
вихідної акустичної потужності діагностичного
ультразвуку
AIUM/NEMA UD-3, Стандарт для визначення в
режимі реального часу Теплового та механічного
індексів ультразвукового діагностичного
обладнання

АВТОРИЗОВАНИЙ ЄС ПРЕДСТАВНИК
Siemens Healthcare Gmbh,
Henkestrasse 127, 91052 Erlangen, Germany
Phone: +49 9131 84-0
Сектор охорони здоров‘я компанії «Сіменс» залишає
за собою право змінювати представлену в даному
документі технічні характеристики та конструкцію
обладнання без попереднього повідомлення. За
детальною інформацією просимо Вас звертатись до
департаменту охорони здоров‘я компанії «Сіменс».

КОНТАКТИ:

ТОВ «Сіменс медицина»
Горизонт Парк Бізнес-центр
вул. Миколи Грінченка, 4-В
03038, Київ
Тел. (044) 392 24 58
healthcare.ua@siemens.com


