
Ręka w rękę
dla zdrowszego świata.
Ultrasonograf LOGIQ V5
Poszerza możliwości obrazowania w 
różnorodnych zastosowaniach.
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Prostota i pewność w 
diagnozowaniu idą ręka w rękę.
Troska o pacjentów i przydatność obrazowania ultrasonograficznego wspólnie przyczyniają 
się do zbudowania zdrowszego świata. Dla użytkowników korzystających z ultrasonografii 
w różnych funkcjach diagnostycznych, LOGIQ™ V5 dostarcza zaawansowanej technologii 
ultrasonograficznej, która jest prosta, ekonomiczna oraz dostępna w szerokim zakresie badań, 
w tym jamy brzusznej, układu krążeniowego oraz położniczych.

LOGIQ V5 ułatwia pracę dzięki zaawansowanym funkcjom 
obrazowania, zautomatyzowanym obliczeniom, skróceniu 
czasu wykonywanych czynności, zintegrowanym informacjom 
klinicznym oraz przyjaznej ergonomii – wszystkie te cechy 
pomagają w prowadzeniu diagnostyki w sposób pewny i 
pozbawiony zbędnych czynności, Dzięki atrakcyjnej cenie 
urządzenie jest osiągalne cenowo dla szerokiej grupy nabywców.

Zaawansowane techniki pomagają 
w uzyskiwaniu wyraźnych obrazów:

 Technologia MLA4 zwiększa prędkość 
klatek do 4X1 poprzez przetwarzanie 
każdego echa przy pomocy czterech 
jednoczesnych wiązek odbiorczych, 
co umożliwia badanie organów 
wewnętrznych w stanie ruchu oraz 
danych dotyczących przepływu krwi

  Obrazowanie w czasie rzeczywistym 
o zmniejszonej ilości plamek (Real Time 
Speckle Reduction Imaging) (SRI-HD) 
redukuje zakłócenia, a jednocześnie 
polepsza odwzorowanie rzeczywistej 
architektury tkanki

  Obrazowanie CrossXBeam™ odwzorowa-
nie i rozróżnialność granic tkanek dzięki 
technologii złożonego obrazowania

  Rozdzielczość dla pól bliskich Kodowanego 
Obrazowania Harmonicznego (Coded 
Harmonic Imaging) polepsza obrazowa-
nie małych obiektów

  Funkcja B-Steer pomaga w obserwacji 
znajdujących się głęboko naczyń i 
struktur ustawionych pod kątem (np. 
punktu przyczepu ścięgna) 

Uproszczenie i przyspieszenie codzien-
nych zadań:

 Przycisk Włącz głowicę (Switch Probe) 
umożliwia szybką zmianę aktywnej 
głowicy

  Przycisk Ustawienia użytkownika szybko 
stworzy lub anuluje ustawienia używane 
przez danego użytkownika

  Auto IMT pozwala na automatyczne 
wykrycie granicy przy badaniu grubości 
warstwy środkowej (IMT)

 Architektura TruScan™ (zawierająca 
nieprzetworzone dane GE) pozwala na 
elastyczne skorygowanie dużego zestawu 
parametrów obrazowania oraz ponowne 
zmierzenie obrazów w dowolnym czasie 
po ich utrwaleniu, a nawet zarchiwizowa-
niu.

  Łatwe obrazowanie 3D pomaga w 
wizualizacji wolumetrycznych trójwy-
miarowych zestawów danych

  SonoBiometry stanowi narzędzie 
ułatwiające przebieg wykonywanych 
czynności poprzez automatyczne 
umieszczenie znaczników, umożliwiając 
szybsze dokonanie kluczowych pomia-
rów biometrycznych płodu

Zaawansowane funkcje obrazowania 
oraz uproszczenia przebiegu 
wykonywanych czynności

Daje możliwość wykonywania zaawan-
sowanych ocen klinicznych, dających 
poczucie pewności w diagnozowaniu w 
szerokim zakresie zastosowań:

  Zaawansowane tryby obrazowania, takie 
jak Doppler kolorowy, Doppler pulsacyjny 
oraz Doppler mocy (PDI) pomagają w 
mierzeniu przepływu krwi wewnątrz 
konkretnego obszaru i pomagają w ten 
sposób w diagnozowaniu i dalszej 
obserwacji

  LOGIQ View pozwala na obrazowanie 
w czasie rzeczywistym długich struktur 
anatomicznych, które są zbyt duże, aby 
zmieścić się na jednym obrazie

  Wirtualny konweks (Virtual Convex) 
daje rozszerzone pole widzenia przy 
wykorzystaniu głowic liniowych i 
sektorowych

  Anatomiczny tryb M (Anatomical M-Mode) 
umożliwia dokonywanie pomiarów 
anatomicznych w niestandardowych 
płaszczyznach

Konfiguracja i dostępne opcje mogą się różnić w poszczególnych krajach.



Pomoc w 
obrazowaniu 
Asystent skanowania (Scan Assistant), 
jest to oparty o zestaw wytycznych 
protokół przeprowadzania badania, 
przypominający o podstawowych 
elementach anatomicznych, które 
muszą być uwzględnione – co daje 
użytkownikowi większą pewność przy 
diagnozowaniu a jednocześnie zmniejsza 
liczbę koniecznych naciśnięć klawiszy.

  Zawiera on zarówno podstawowe jak i 
zaawansowane protokoły postępowa-
nia przy badaniach położniczych, 
ginekologicznych i jamy brzusznej

  Pomaga zredukować liczbę uderzeń 
w klawisze 

  Automatycznie steruje kolorowym 
Dopplerem

  Inicjuje i w całości wykonuje pomiary

  Ustala protokoły i tryby obrazowania

  Automatycznie wpisuje komentarze i 
ustawia kolejność obrazów zgodnie z 
preferencjami każdego z użytkowni-
ków

Trener skanowania (Scan Coach) 
stanowi nowatorskie narzędzie referen-
cyjne dotyczące płaszczyzny skanowa-
nia – dostępne na życzenie w czasie 
skanowania w czasie rzeczywistym: 

  Obrazy referencyjne pokazują płasz-
czyznę do przeprowadzenia skanu

  Przy pomocy animacji uzyskano znakomi-
tą wizualizację poruszania się wiązki 
ultradźwięku wewnątrz ciała pacjenta

Inteligentnie ergonomiczne i oszczędne
LOGIQ V5 stanowi kompaktowy system, który jest stabilny mimo zajmowania niewielkiej 
powierzchni. Jego niewielkie rozmiary pozwalają na korzystanie z niego nawet przy 
ograniczonej powierzchni na prowadzenie badań, dzięki czemu nadaje się on znakomicie 
dla klinik i miejsc badań ograniczonych pod kątem powierzchni.

Korzystając z doświadczeń z wielu lat całościowej obsługi serwisowej, LOGIQ V5 zaprojekto-
wano również tak, aby serwis i naprawy mogły być dokonywane szybko.

LOGIQ V5 posiada sprawdzony protokół DICOM® i jest kompatybilny z wieloma rodzajami 
oprogramowania stosowanego do obrazowania.

Obraz trzustki w trybie B-mode pokazujący 
przewód trzustkowy

Obraz czterech komór serca osoby dorosłej, 
pokazujący przepływ koloru przy użyciu 
głowicy 3Sc-RS

Obrazowanie w trybie Virtual Convex 
przedstawia narośl na tarczycy

Obraz 4 komór serca płodu w drugim 
trymestrze



1 Cztery wiązki odbiorcze wykorzystywane są zamiast jednej.
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Imagination at work

Informacje o GE Healthcare

GE Healthcare dostarcza rewolucyjnych technologii i usług medycznych w 
odpowiedzi na rosnące wymagania w zakresie powiększenia dostępu, polepszenia 
jakości i dostarczania opieki medycznej po niższych kosztach na całym świecie. 
GE (NYSE: GE) pracuje nad rzeczywistymi problemami, które mają znaczenie – 
doskonały personel i technologie odpowiadające na coraz trudniejsze wyzwania. 
Poczynając od obrazowania medycznego, oprogramowania i IT, monitorowania 
pacjenta i diagnostyki aż do odkrycia nowych leków, biofarmaceutyczne technologie 
produkcji oraz rozwiązanie prowadzące do osiągania lepszych rezultatów, GE 
Healthcare pomaga pracownikom medycznym w świadczeniu jak najlepszej opieki 
medycznej swoim pacjentom.


