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LOGIQ F6 
Pewność diagnozy



System ultrasonograficzny LOGIQ* F6 pozwala na uzyskiwanie doskonałej jakości obrazów w szerokim 
zakresie badań. Został on opracowany w celu optymalizacji toku pracy i zwiększenia pewności 
diagnostycznej, co w efekcie zapewnia pacjentom wyższą jakość opieki medycznej. Prezentowany 
system to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwi diagnostykę pacjentów.

Przede wszystkim... 
JAKOŚĆ OBRAZOWANIA
Wyjątkowa jakość obrazowania, którą pozwala uzyskać 
system LOGIQ F6, jest wręcz nieoceniona podczas sta-
wiania diagnozy medycznej. Wyraźny obraz pomaga 
wykryć nieprawidłowości i nawet niewielkie zmiany 
patologiczne.

Lepsza kontrastowość obrazowania pomaga w rozróż-
nianiu rodzajów tkanek. Szczególne cechy tego systemu 
to możliwość obrazowania zarówno powierzchniowej, jak 
i pogłębionej anatomii oraz doskonała penetracja, co w 
znacznym stopniu ułatwia proces diagnostyczny.

Dzięki wprowadzeniu sprawdzonych w najbardziej zna-
nych systemach ultrasonograficznych firmy GE narzędzi, 
LOGIQ F6 umożliwia pacjentom skorzystanie z zalet 
zaawansowanej, ultrasonografii o najwyższej na rynku 
jakości.

Stosowanie zaawansowanych narzędzi i intuicyjnych 
protokołów pomaga w uproszczeniu procesu uzyskiwania 
obrazów, oraz wpływa na poprawę ich jakości dzięki 
opracowanemu przez nasza firmę pakietowi funkcji, 
który obejmuje:

•	 obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy

•	 CrossXBeam*

•	 obrazowanie z redukcją plamek

Możliwość wykonania analizy wyprzedzającej pozwala 
na poprawę rozdzielczości przestrzennej i kontrastu oraz 
wyostrzenie granic, dając w rezultacie wyjątkową przej-
rzystość obrazu.

SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ 
USŁUG
Dzięki wielodyscyplanarności systemu LOGIQ F6 użyt-
kownicy z odrębnych oddziałów opieki medycznej mogą 
dokonywać badań pacjentów w różnym wieku, o 
zróżnicowanym, wzroście i wadze, w wielu dziedzinach 
klinicznych - wszystko za pomocą jednego, intuicyjnie 
obsługiwanego urządzenia. Możliwość korzystania z 
zaawansowanych aplikacji i szerokiego zakresu prze-
tworników do wykonywania badań, w tym diagnostyki: 

•	 jamy brzusznej

•	 położniczej i ginekologicznej

•	 małych narządów

•	 układu mięśniowo-szkieletowego

•	 naczyniowej i naczyń obwodowych

•	 urologicznej

•	 pediatrycznej

•	 śródczaszkowej

•	 kardiologicznej 
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To możliwe... dzięki systemowi LOGIQ F6 



WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI 
Zaawansowane możliwości kliniczne, takie jak Auto IMT, 
3D/4D i B-Steer - to dostępne dla użytkowników funkcje, które 
pozwalają osobie wykonującej badanie na rozszerzenie 
możliwości praktyki ultrasonograficznej. LOGIQ F6 umożliwia 
korzystanie z jednego systemu, który pasuje do potrzeb 
wielu zastosowań.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Łatwe w użyciu narzędzia systemu LOGIQ F6 pomagają 
skrócić czas skanowania oraz standaryzować protokoły 
badań i raporty. Doskonale zoptymalizowane ustawienia 
obrazów, dzięki funkcji Autooptymalizacji, pomagają sprawnie 
poprawić jakość obrazu za pomocą jednego przycisku, 
natomiast spersonalizowane, proste do zmiany ustawienia 
zapewniają elastyczność badań. Potencjalny rezultat: 
zwiększona wydajność,standaryzowane protokoły oraz 
skupienie dodatkowej uwagi na pacjencie.

Asystent skanowania (Scan Assistant) to konfigurowalny 
program do skanowania, który umożliwia zmniejszenie 
liczby wykonywanych kroków, skracanie czasu badania i 
poprawę jednorodności wyników.1
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GWARANTUJEMY WSPARCIE
Firma GE zapewnia użytkownikom oferowanych produk-
tów i usług wsparcie poprzez programy edukacyjne oraz 
zasoby dostępne online. Użytkownik zyskuje również 
dostęp do filmów dotyczących produktu i jego stosowania, 
co ułatwia przejście na nowy system oraz gwarantuje 
uzyskanie dodatkowych informacji o zaawansowanych 
funkcjach.

Oferujemy też narzędzie “Scan 
Coach” (edukacja na życzenie),
z którego można korzystać w 
trakcie procesu skanowania. 

Narzędzie “Scan Coach” 
wyświetla istotne informacje, 
które pomagają użytkownikowi 
w uzyskaniu właściwej 
płaszczyzny skanowania. 

Program 3-letniej bezpłat-
nej obsługi serwisowej 
systemu LOGIQ F6, to 
gwarancja niezawodności 
i prawidłowej diagnozy od 
pierwszych chwil po 
instalacji. W przypadku 
jakichkolwiek problemów 
technicznych firma GE 
zapewnia natychmiastowe 
wsparcie techniczne i 
serwis, który ma na 
celu przywrócenie 
sprawności systemu.

1 Dane pochodzące z badania wewnętrznego przeprowadzonego przez niezależnego operatora USG.
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Informacje o firmie GE Healthcare
Firma GE Healthcare oferuje przełomowe technologie i usługi 
medyczne, starając się sprostać potrzebom dotyczącym szerszego 
dostępu, poprawy jakości i zapewniania opieki zdrowotnej na 
całym świecie. Nasz firma GE (NYSE: GE) opracowuje ważne dla 
społeczeństwa produkty i usługi. Korzystając z pomocy wielkich 
umysłów i technologii, stawiamy czoła trudnym wyzwaniom 
współczesności. Od obrazowania medycznego, przez oprogramo-
wanie, technologie informacyjne, monitorowanie stanu pacjenta 
oraz proces diagnostyczny dążymy do odkrywania nowych leków, 
technologii produkcji biofarmaceutycznej oraz nowatorskich 
rozwiązań udoskonalających produkty i usługi firmy GE Healthcare. 
Dzięki temu zapewniamy profesjonalistom z dziedziny służby 
zdrowia pomoc w otaczaniu pacjentów opieką medyczną.
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