
Hepatológiai Markerek
az UltraFast Ultrahangos Képalkotásban
Non-Invasive feltérképezés a Máj betegségek Kezelési ciklusában

Steatosis Steatohepatitis Cirrhosis Hepatocellular CarcinomaFibrosis

Att PLUS and 
SSp PLUS Imaging
Az Ultrahang nyaláb 

penetrációs sebességének 
és annak a májban történő 

csillapításának mérése.

Vi PLUS Imaging

A szöveti viszkozitás 
vizualizálása és 

mennyiségi 
meghatározása

ShearWaveTM PLUS
Elastography
A máj szerkezet 

rugalmasságának 
mérése (kPa-ban) a 

májfibrózis értékeléséhez

 Angio PLUS  
Imaging

A mikrovaszkularizáció 
vizualizálása az 

elváltozások 
jellemzésére

A SuperSonic MACH 30 ultrahangrendszer egy 
13 éves klinikai tapasztalat eredménye, hogy 
könnyebben és megbízhatóbban kezelje a 
vizsgálatokat.

Az UltraFast képalkotás következő "PLUS"  
generációjával és korszerű ergonómiájával az 
elért hatékonyság és a kényelem egyaránt 
maximális.

Az Innovációs képesség újból megvalósítja, 
néhány példátlan eszközök bevezetésével, a 
májbetegségek súlyosságának nem invazív 
értékelését.

SUPERSONICTM 
MACH™ 30



A 3 új innovatív eszköz arzenálja 
Nem invazív és gyors 
mennyiségi vizsgálatok és reprodukálható eredmények
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Att PLUS Imaging

Információkat ad az intra-hepatikus zsír 
felhalmozodásról, fontos indíkátor a zsírmáj 
szűrésében/felterképezésében1.

SSp PLUS Imaging

Az intra-hepatikus ultrahang 
sebesség mérése. 

Az intra-hepatikus zsírtartalomra vonatkozó 
adatok, a zsírmáj (steatosis) diagnózisának 
egyik eszköze2.

Vi PLUS Imaging 
A szöveti viszkozitás 
vizualizálása és Kvantifikációja3. 

Valós idejű hozzáférés a viszkozitásra 
vonatkozó információkhoz, ami a 
rugalmasság mellett, a máj 
szövetszerkezetek két fő jellemzője.
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A SuperSonicTM MACHTM ultrahangos diagnosztikai berendezés termékcsalád és annak vizsgálófejei alkalmazási területe az általános radiológiai ultrahangos képalkotás, pulzus Doppler analízisek az emberi véredények áramlataiban valamint a szöveti rugalmasság/merevség 
elasztográfiás képalkotása. Az SuperSonicTM MACHTM ultrahangos képalkotó berendezés alkalmazási területeken képalkotási és az anatómiai struktúrákon mérési funkciók elvégzésére alkalmas : Hasi , Lágyrészek, Musculo-szkeletalis, felületes Musculoskeletal, Érrendszeri, 
Perifériás érrendszeri, OB-GYN, Nőgyógyászati, Gyerekgyógyászati, Transz-rektalis, Transzvaginális, Urológiai, Újszülött és Felnőtt Cephalikus és nem invazív Kardiológia. Kiegészítésként a vállalat SuperSonicTM MACHTM ultrahangos diagnosztikai berendezése és annak 
vizsgálófejei alkalmasak: hasi anatómiai struktúrák mérésére ; a széles sávú „shear wave” sebesség mérésre a belső szervek ( máj , lép) szöveti struktúrájában ; komparatív szerkezeti színtónus elemzés a máj és a vese felületen ; a hasi vaszkulárizáció megjelenítése , 
mikrovaszkulárizáció és perfúzió ; a hasi vaszkulárizáció és perfúzió quantifikációja . A Shear Wave sebesség a merevségi mérések , a komparatív szerkezeti színtonus arányok mérése , a vaszkulárizáció megjelenítése , a mikrovaszkulárizáció , a vaszkulárizáció és perfúzió 
quantifikációja egy plusz segítség lehet a májkárosodásban szenvedő felnőt vagy gyerek páciensek klinikai kezelésében . A berendezés kezelését csakis orvosi ultrahangos képalkotásban jártas és ilyen jogosultságokkal /engedélyekkel rendelkező személyekkel ajánlatos 
tervezni . CE tanúsítvány no. 26415 - FDA jóváhagyás : K180572. A  HOLOGIC SuperSonic Imagine magyarországi képviselete:  

Az Ultrahang nyaláb  májban történő 
csillapításának kvantifikációja.
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