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Uprość  
obrazowanie 
chirurgiczne

Misją GE Healthcare jest umożliwianie poprawy jakości życia wtedy, kiedy ma to szczególne znaczenie.  
Dostarczając platformę obrazowania chirurgicznego oraz praktyczne rozwiązania wspomagające opiekę 

nad pacjentem podczas zabiegów chirurgicznych, umożliwiamy lepszą opiekę.

INNOWACJA  

Wykorzystanie jednej z najnowocześniejszych 

technologii obrazowania, jaką są  płaskie detektory 

typu CMOS, zaawansowanych funkcji i oprogramowania 

umożliwiającego uzyskanie wspaniałej jakości obrazu, 

przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad  ALARA* z 

korzyścią dla pacjentów oraz personelu.

WYDAJNOŚĆ
Ergonomiczne ramiona typu „C” o 

uproszczonej obsłudze i doskonałym 

pokryciu anatomicznym umożliwiają 

dokładne i płynne pozycjonowanie.

INTUICYJNOŚĆ
Uproszczenie obsługi i optymalizacja 

czasu operacji.

NIEZAWODNOŚĆ
Jesteśmy zaufanym i długoletnim partnerem 

budującym silne i trwałe relacje.

**ALARA – As Low As Reasonably Achievable – tak niska, jak jest to zasadnie możliwe. 

SALE OPERACYJNE TO WYMAGAJĄCE ŚRODOWISKO: WIELODYSCYPLINARNE ZESPOŁY,  
WYPOSAŻENIE, OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I WPŁYWAJĄCE NA WYDAJNOŚĆ
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OECOEC  OEC One CFD

 OBRAZOWANIE CHIRURGICZNE JEST  PROSTE DZIĘKI RAMIONOM C OEC
Ortopedia, urologia, leczenie bólu, kręgosłup, naczynia krwionośne, serce

Rodzina mobilnych ramion typu „C” produkcji OEC, od ponad 40 lat zapewnia chirurgom wsparcie. Ponad 35 000 systemów zainstalowanych na całym świecie pozostaje w intensywnym użytkowaniu nawet przez 15 lat od pierwszego zabiegu.

OPERACJA KOŃCZYN CHIRURGIA   OGÓLNA

**

OEC Brivo

*

OEC Elite MiniView

INNOWACJA .  WYDAJNOŚĆ .  INTUICYJNOŚĆ .  NIEZAWODNOŚĆ .

* CMOS Detektor płaskopanelowy
** Wzmacniacz obrazu



5

*

**

*

**

*

OEC One CFD OEC Elite CFD Ergo-C

 OBRAZOWANIE CHIRURGICZNE JEST  PROSTE DZIĘKI RAMIONOM C OEC
Ortopedia, urologia, leczenie bólu, kręgosłup, naczynia krwionośne, serce

Rodzina mobilnych ramion typu „C” produkcji OEC, od ponad 40 lat zapewnia chirurgom wsparcie. Ponad 35 000 systemów zainstalowanych na całym świecie pozostaje w intensywnym użytkowaniu nawet przez 15 lat od pierwszego zabiegu.

CHIRURGIA   OGÓLNA OPERACJA ZAAWANSOWANA

OEC One OEC Elite 

OEC Elite CFD  
Super-C  

(MD-opcjonalnie)
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Aby uzyskać 
więcej informacji

# Większa niezależność   
•  Smartlock – pojedynczy przycisk automatycznie 

blokuje 4 z 5 przegubów, pozwalając zaoszczędzić 
czas i wyeliminować frustrujące przesuwanie.

•  Lekkie ramię typu „C” z włókna węglowego 
– wymaga mniej siły do manewrowania i 
pozycjonowania.

•  Manewrowanie i pozycjonowanie – Połączenie 
tulei obrotowej orbitalnej z pionowym suwakiem 
z przeciwwagą umożliwia wykonywanie płynnych, 
łagodnych ruchów. 

# Fantastyczna jakość obrazu
•   Pewność kliniczna  – Podwójne 19-calowe  

(48 cm) monitory, które umożliwiają 
jednoczesne oglądanie pełnowymiarowego 
obrazu głównego i referencyjnego  

•   Optymalizacja jakości obrazu i 
dawki – technologia CMOS – detektor 
płaskopanelowy (CFD).

# Łatwość obsługi 
•  Bezprzewodowy przełącznik nożny* – 

Eliminuje dodatkowy przewód wokół stołu 
operacyjnego.

•  Prosty  transport i przechowywanie – 
mechanizm blokady ramienia C i dwufunkcyjne 
uchwyty do ochrony monitorów.

Elite MiniView 

NIEPOWTARZALNA JAKOŚĆ RAMION C TYPU MINI

Rekonstrukcja stawu skokowego

Operacja nadgarstka

Zespajanie kości piętowej
* Opcjonalnie
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Aby uzyskać 
więcej informacji

# Zobacz wyraźnie
•  Pewność kliniczna – W prosty sposób 

uzyskaj wyraźne obrazy, za pomocą 
funkcjonalności Essential Clear Intelligence.

# Pracuj mądrze
•  Ramię C Plug & Play – dzięki intuicyjnym 

narzędziom ( pomiar i adnotacja obrazu)  
zespół chirurgów może skupić się na 
zabiegu i opiece nad pacjentem. 

# Zaufanie
•  Odpowiedzialność – Solidna 

konstrukcja mechaniczna,  membranowa 
klawiatura i panel sterowania (łatwe do 
czyszczenia), regulacja poziomu dawki  
oraz funkcje ochrony danych.

Brivo* 

*OEC Brivo Essential 785

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER W CHIRURGII OGÓLNEJ

Obraz bez funkcji AutoTrak

Wprowadzony metal

Obraz bez funkcji Auto 
Window

Obraz z funkcją AutoTrak

Włączona funkcja SmartMetal

Obraz z funkcją Auto 
Window
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Aby uzyskać 
więcej informacji

Operative Cholangiogram - Laparoscopic Cholecystectomy

OEC One  

All-in-one Mobile C-arm
Clinical Images

gehealthcare.com/surgery ©2018 General Electric Company – All rights reserved.

JB59611XX

Oblique Lumbar Spine - Pain Management

Lateral Lumbar Spine - Vertebroplasty/Kyphoplasty AP Ankle - Open Reduction Internal Fixation

AP Lumbar Spine - Pain Management

AP Hip - Open Reduction Internal Fixation

Operative Cholangiogram - Laparoscopic Cholecystectomy

OEC One  

All-in-one Mobile C-arm
Clinical Images

gehealthcare.com/surgery ©2018 General Electric Company – All rights reserved.

JB59611XX

Oblique Lumbar Spine - Pain Management

Lateral Lumbar Spine - Vertebroplasty/Kyphoplasty AP Ankle - Open Reduction Internal Fixation

AP Lumbar Spine - Pain Management

AP Hip - Open Reduction Internal Fixation

# Uniwersalność 
•  Kompaktowe ramię C – Konstrukcja o 

małej powierzchni ułatwia pracę w małych i 
ruchliwych salach operacyjnych.

•  Uniwersalna konstrukcja – Monitor 
umieszczony na ramieniu przegubowym w 
celu dopasowania do linii wzroku chirurga

ONE 

UNIWERSALNY SYSTEM ALL-IN-ONE 
WYRAŹNY OBRAZ TAM, GDZIE GO POTRZEBUJESZ

# Jeden dotyk
•  Zsynchronizowany podgląd obrazu – 

Efektywna komunikacja i terminowa realizacja 
oczekiwań za pomocą synchronizacji obrazu 
na żywo, zarówno na monitorze, jak i na 
dotykowym panelu sterowania OEC.

# Jeden klik
•   Point-and-shoot – Włącz system i uzyskaj 

potrzebne obrazy bez konieczności zmiany 
ustawień systemu.

•  ADRO (Adaptacyjna Dynamiczna Optymalizacja 
Zakresu) – Skorzystaj z ulepszonego 
oprogramowania przetwarzania obrazu.

•  Konfigurowalna platforma – opcje naczyniowe 
oraz leczenie bólu .

Lędźwiowy odcinek 
kręgosłupa AP

Nailing kości udowej

Cholangiogram operacyjny 

Staw skokowy AP
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Aby uzyskać 
więcej informacji

WYBIERZ ONE 
KOMPAKTOWY SYSTEM KLASY PREMIUM

# Precyzja obrazowania
•  Łańcuch obrazowania Clear View 

dostarcza 1:1 szczegółów obrazu z detektora 
płaskopanelowego CMOS na monitor 4K.

•  Lepsza jakość obrazu przy niskiej dawce w 
porównaniu do detektorów technologii krzemu 
amorficznego.

•  Obrazy z zaokrąglonymi brzegami pozwalają 
chirurgowi zobaczyć więcej szczegółów 
anatomicznych nawet przy rotacji obrazu.

# Technologia premium
•   Live Zoom i Fluorostore pomagają lepiej zarządzać 

dawką, zmniejszając potrzebę zmiany pozycji ramienia C lub 
ponownej ekspozycji.

•   Zoptymalizowany ostatni zatrzymany obraz i ulepszone 
oprogramowanie do redukcji artefaktów ruchowych 
poprawia jakość obrazu poprzez redukcję szumów i 
rozmycia,szczególnie podczas fluoroskopii niskodawkowej.

# Jedno dotknięcie 
•  Plug & Play – Włącz system i uzyskaj wymagane 

parametry bez konieczności zmiany ustawień.

•  Intuicyjność – Przesuwaj pomiędzy ikonami 
dotykowego panelu sterowania OEC lub z łatwością 
powiększaj i pomniejszaj obraz dwoma palcami, 
aby obejrzeć obszar zainteresowania.

•  Zasilanie w trybie czuwania – Transport bez 
restartu dzięki 5-minutowemu zasilaniu  
w trybie czuwania.

ONE CFD

Staw biodrowy AP

Odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa z boku

Angiografia

Staw kolanowy AP

Kręgosłup szyjny z boku

Angioplastyka
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Aby uzyskać 
więcej informacji

# Uznana jakość obrazu

# Live Zoom – Powiększanie na żywo
•  Powiększenie na żywo do 4x pierwotnego obrazu, przesuwanie do obszaru 

zainteresowania i obraz w powiększeniu bez zmiany techniki. 

• Narzędzia do pomiarów i adnotacji pomocne w planowaniu procedur.  

•  Profile automatycznego obrazowania, w tym General HD, pomagają 
uwidocznic specyficzny obszar anatomiczny.

# Stacja robocza Elite
• Więcej informacji bez nadmiernego 
obciążenia – wysokiej rozdzielczości 
monitor umożliwia wyświetlanie dużych 
obrazów, aby zobaczyć drobne szczegóły: 
32-calowy wyświetlacz o ultra-wysokiej 
rozdzielczości 4K z dużymi 12,4-calowymi 
podwójnie wyświetlanymi obrazami.

• Wygoda użytkowania – przybliżenie 
ekranu dzięki wysuwowi do przodu  
(68,58 cm).

Elite 

MOBILNE RAMIĘ C KLASY PREMIUM DO 
ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW

Kość ramienna AP ze śrubą Widok boczny dyskografii Staw biodrowy

•  Wydajne obrazowanie przy użyciu 
generatora o mocy 15 kW.

•  Standardowe ramię typu „C” zostało 
zaprojektowane do szybkiego i wydajnego 
pozycjonowania za pomocą rozwiązania 
SmartView.

•  Ramię C typu Super C charakteryzuje się 
zwiększoną głębokością, która umożliwia lepszy 
dostęp.
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Aby uzyskać 
więcej informacji

DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ZABIEGÓW  
CHIRURGICZNYCH I ZRÓŻNICOWANYCH ZABIEGÓW 

Elite CFD Ergo-C

# Ergonomiczne ramię C
•  Efektywne pozycjonowanie za pomocą 

szybkiego obracania 180/180 oraz 
ustawienia Rainbow z obu stron ramienia C.

•  Przegub obrotowy SmartView 
umożliwia pozycjonowanie pod 
właściwym kątem bez konieczności 
przesuwania podstawy ramienia C.

Miednica APAngiogram

OEC Elite  CFD
Premium Digital Mobile C-arm
Ortho Clinical Images

gehealthcare.com/surgery ©2018 General Electric Company – All rights reserved.

JB58138XX

Lateral Hip AP Hip

AP Pelvis AP Pelvis - Diamond view

AP Femur with rod - Diamond view                AP Shoulder - external rotation

# Wyjątkowej jakości obrazowanie
•  Doświadcz jakości obrazowania 1:1 dzięki detektorowi CMOS i 

wyświetlaczu 4K.

•  Rejestracja obrazów w wysokiej rozdzielczości z mocą 15 kW 
(odpowiednik mocy 30 kW w trybach naczyniowym i kardiologicznym).

•  Łatwa adaptacja dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak 
Live Zoom.

Staw biodrowy AP Kręgosłup szyjny z boku

# Pewność obsługi
• Usprawniona praca dzięki intuicyjnej obsłudze.

•  Ergonomiczna konstrukcja zapewnia płynne pozycjonowanie.

• Wybierz konfigurację ramienia C dla każdej specjalizacji.

•  Zwiększenie pola widzenia do 22% w porównaniu z ramieniem C typu monoblock.

# Zapas mocy 
• Wydajność przy długich zabiegach i obrazowaniu struktur wysokiej gęstości.

•  Optymalizuj obrazowanie za pomocą zaprogramowanych profili, takich jak General HD i Bolus Chase.

•  eNR (wzmocniona redukcja szumów) automatycznie redukuje szumy podczas obrazowania 
naczyniowego i kardiologicznego.



•  

12

Aby uzyskać 
więcej informacji

Elite CFD Super-C

MOŻLIWOŚĆ ZMOTORYZOWANYCH RUCHÓW RAMIENIA 
DLA ROZWIĄZANIA TYPU SUPER-C

#  Wyjątkowej jakości 
obrazowanie

•  Doświadcz jakości obrazowania 1:1 dzięki 
detektorowi CMOS i wyświetlaczu 4K.

•  Rejestracja obrazów w wysokiej rozdzielczości 
z mocą 15 kW (odpowiednik mocy 30 kW w 
trybach naczyniowym i kardiologicznym).

•  Łatwa adaptacja dzięki zaawansowanym 
funkcjom, takim jak Live Zoom.

# Pewność obsługi
•  Usprawniona praca dzięki intuicyjnej 

obsłudze.

•  Ergonomiczna konstrukcja zapewnia płynne 
pozycjonowanie.

•  Wybierz konfigurację ramienia C 
dostosowaną do Twoich potrzeb.

# Zapas mocy 
•  Wydajność przy długich zabiegach i obrazowaniu 

struktur wysokiej gęstości.

•  Optymalizuj obrazy za pomocą zaprogramowanych 
profili, takich jak General HD i Bolus Chase.

•  eNR (wzmocniona redukcja szumów) automatycznie 
redukuje szumy podczas obrazowania naczyniowego i 
kardiologicznego.

# Ramie typu Super C
•  Łatwość obrazowania oraz nawigowania ramieniem C.

•  Łatwy dostęp do struktur anatomicznych dzięki głębi 
ramienia o wartości 84cm.

• Overscan o wartości do 55°.

Opcja zmotoryzowana posiada wstępnie ustawione 
pozycje, sterowanie z dotykowego panelu  
sterowania OEC i zdalnego interfejsu.

Angiografia aorty biodrowejAngiografia aorty Zespolenie kręgosłupa
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ZAPAS CERTYFIKOWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
Firma GE Healthcare nie uznaje kompromisów w zakresie jakości części zamiennych. Nasz 
magazyn części zamiennych w Europie daje dostęp do blisko 800 000 produktów, z czego 95% jest 
dostępnych w ciągu 24 godzin.

KONSERWACJA NAPRAWCZA
Ponad 77% wszystkich awarii jest usuwanych przy pierwszej wizycie lub wcześniej*. Żadnych 
niespodzianek – wszystkie części, robocizna i koszty podróży są uwzględniane w cenie naprawy.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ. WYSOKA WARTOŚĆ
Systemy GE OEC  są bardzo trwałe. Ponad 35 000 ramion typu „C” pozostaje w intensywnym 
użytkowaniu  a średni okres użytkowania to 15 lat od pierwszego zabiegu. Ta niezwykła niezawodność 
przyczynia się do wysokiej wartości rezydualnej naszych aparatów. 

SPECJALISTYCNE WSPARCIE. SZEROKI ZAKRES
Eksperci kliniczni, serwisowi i handlowi OEC pragną pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać Twój  
aparat  oferując kompleksowe programy szkoleniowe, zapewniając wsparcie kliniczne 
i serwisowe.

TWÓJ SPRZĘT KLASY PREMIUM WYMAGA OPIEKI KLASY PREMIUM             

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA
Utrzymuj systemy w doskonałym stanie i wydłuż jego żywotnośc. Zapewnij maksymalne wykorzystanie 
aparatu i wydajność poprzez zapobieganie niezplanowanym przestojom.

* Dla wszystkich urządzeń obrazowania medycnego GE Healthcare w Europie w 2019 roku. ** Stwierdzenie oparte na danych z USA.
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Dołącz do nas na WWW.GECARES.COM

Magazyn OEC jest w całości poświęcony obrazowaniu 
chirurgicznemu, eksperci dzielą się w nim swoimi 
doświadczeniami i perspektywami innowacyjnych 
zastosowań aparatów OEC.

MAGAZYNY OEC

EDUKACJA GE HEALTHCARE  W OBRAZOWANIU CHIRURGICZNYM

GE Healthcare projektuje ramiona typu C 
tak, by  pomóc zespołom chirurgicznym w 
zapewnieniu  wysokiej jakości leczenia oraz by 
poprawić wydajność na salach operacyjnych.  
Nasze programy szkoleniowe są elastyczne, 
dostosowane do potrzeb konkretnych 
zespołów i uwzględniają rozwiązania w 
zakresie ciągłego kształcenia. Staramy się 
towarzyszyć Wam podczas całego cyklu życia 
sprzętu i wspierać w podnoszeniu umiejętności.

Czy znasz już GE Cares?

Społeczność naszych użytkowników 
korzysta z wszechstronnej oferty 
webinarów i szkoleń poprzez Akademię 
Cyfrową (Digital Academy). Skorzystaj z 
doświadczeń innych i bądź na bieżąco w 
dziedzinie obrazowania.

 Podziel się 

 Nawiąż kontakt

  Zdobądź wiedzę

Czy znasz już Magazyn OEC? 
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Imagination at work


