
Szkolenia i wsparcie
Zapewniamy kompleksowy program szkoleniowy: szkolenie użytkowni-
ków podczas instalacji, a także szkolenia uzupełniające przez cały okres 
eksploatacji systemu oraz szeroką gamę materiałów edukacyjnych.

Oferujemy bieżące wsparcie: program warsztatów szkoleniowych 
w celu uzupełnienia wiedzy dzięki zbieraniu najnowszych opinii 
doświadczonych użytkowników.

VivoSight to system wykorzystujący zjawisko optycznej tomogra�i 
koherencyjnej (ang. OCT - Optical Coherence Tomography), pozwalają-
cy na wykonywanie optycznych, dwuwymiarowych przekrojów 
zewnętrznych tkanek ludzkiego ciała w czasie rzeczywistym. 
Zastosowanie umożliwia obrazowanie mikrostruktury tkanek w tym 
skóry, w celu wsparcia lekarza w ocenie stanu klinicznego pacjenta. 

Okno w głąb skóry

VivoSight OCT dermatologiczne

Urządzenie zapewnia doskonałej jakości podgląd tkanek pod 
powierzchnią skóry w czasie rzeczywistym oraz ostre, wyraźne obrazy 
o wysokiej rozdzielczości, które są łatwe do interpretacji i raportowania. 

www.consultronix.pl

Badania wykonywane w obszarach
monitorowania zmian barwnikowych
leczenia oparzeń, ostrych i przewlekłych ran, blizn i zmian naczynio-
wych, ogólnoustrojowych stanów autoimmunologicznych i zapalnych
laserowych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej



Zobacz co kryje się pod powierzchnią skóry. 
Bezpieczna dla oczu wiązka laserowa o długości 
1300 nm i niskiej mocy w połączeniu z opatento-
waną sondą MultiBeam pozwala na uzyskanie 
najwyższej jakości obrazu, dużej głębi o szerokim 
polu widzenia i rozdzielczości poprzecznej <7,5 um 
i osiowej <5,5 um.

Szybka diagnoza – wygoda lekarza i pacjenta. 
Natychmiastowa diagnoza często eliminuje 
potrzebę biopsji przy BBC i SCC. Dokładne oznacze-
nie granicy zmiany pozwala na zmniejszenie liczby 
wizyt i wycięć.

Mniejsza blizna. 
Przedoperacyjne mapowanie marginesów zmian. 
Dzięki prezycyjnemu oznaczeniu lokalizacji zmiany, 
zabiegi stają się mniej inwazyjne. Jest to istotne 
zwłaszcza w obszarach newralgicznych ze 
względów estetycznych – np. na twarzy. 

Lepsza komunikacja z pacjentem. 
Pacjenci doceniają możliwość obejrzenia obrazów 
swoich zmian. Wizualizacja pomaga w wyjaśnieniu 
ich stanu i przedstawieniu zalecanych metod leczenia.

Monitorowanie zmian – przed, w trakcie i po 
wycięciu.
Pacjent może zobaczyć postępy leczenia, co 
wpływa korzystnie na jego podejście do stosowa-
nej terapii i relacje z lekarzem.  

Skanowanie kilku zmian podczas jednej wizyty. 
Wykonanie licznych biopsji podejrzanych miejsc 
podczas jednej wizyty byłoby kłopotliwe, bolesne 
i wymagałoby długiego oczekiwania na wynik. 
Dzięki VivoSight pacjenci mogą mieć pewność, że 
każda nieprawidłowo rozwijająca się zmiana 
zostanie od razu, nieinwazyjnie i rzetelnie oceniona.

Skuteczność diagnostyczna może oznaczać 
zwiększoną wydajność dla pacjenta. 
W warunkach szpitalnych może to oznaczać krótszy 
czas pobytu. W warunkach ambulatoryjych można 
zbadać pacjenta na mniejszej liczbie wizyt.

Określ rozmiar i głębokość zmiany. 
Wiązka penetruje skórę na głębokość do 2 mm, 
umożliwiając tworzenie przekrojów 2D lub 3D 
o wymiarach 6x6x2 mm.

Skanuj szybko i intuicyjnie. 
Badanie zmiany skórnej za pomocą VivoSight 
zajmuje jedną do dwóch minut, a jego wykonanie 
można w razie potrzeby z łatwością powierzyć 
pielęgniarce lub innemu członkowi personelu.

Oceniaj in vivo na natychmiastowym skanie. 
Obraz morfologiczny lub angiogra�czny widoczny 
jest na ekranie w wysokiej rozdzielczości od razu po 
zeskanowaniu zmiany. 

Ciesz się łatwością i precyzją obsługi.
Zintegrowana z urządzeniem VivoSight kamera, 
umożliwia podgląd zmiany w powiększeniu. Dzięki 
temu ustawienie głowicy OCT w odpowiednim 
punkcie na skórze staje się szybkie i proste.

Monitoruj terapię od początku do końca. 
Przechowywanie w wirtualnej karcie pacjenta 
łatwo dostępnego zapisu wszystkich skanów jego 
zmian. Postęp leczenia można śledzić podczas 
kolejnych konsultacji i porównywać z wcześniejszy-
mi obrazami.

Wyłączny dystrybutor w Polsce
www.consultronix.pl

VivoSight zaprojektowany z myślą o pacjencie


