




Innowacyjna konstrukcja w po³¹czeniu z najnowoczeœniejsz¹ 
technologi¹ dla uzyskania definitywnej diagnozy, przy nigdy 
wczeœniej nie spotykanym poziomie ergonomii

GIOTTO CLASS jest wynikiem 
25 letniego doœwiadczenia 
w badaniach i rozwoju jak 
najlepszych narzêdzi do 
jak najwczeœniejszego 
rozpoznania raka piersi. 

To jest w³aœnie to doœwiadczenie, 
które pozwoli³o nam zbudowaæ 
system kompletny i wielofunkcyjny, 
który oferuje w jednym rozwi¹zaniu 
konstrukcyjnym dobrze znane 
funkcje, jak równie¿ inne cechy 
stanowi¹ce prawdziw¹ innowacjê. 

GIOTTO CLASS jest urz¹dzeniem 
tomosyntezy piersi, w którym 
wdro¿ono kilka innowacyjnych 
rozwi¹zañ 3D. 

Zosta³ zaprojektowany z udzia³em 
wiod¹cych technologii, które 
gwarantuj¹ lepsze wyniki 
kliniczne podczas korzystania 
z zakresu niskiej dawki. 

Oprócz tomosyntezy GIOTTO CLASS 
oferuje wiele rozwi¹zañ diagnostycznych 
takich jak biopsja bazuj¹ca na obrazach 
z tomosyntezy z pacjentem w pozycji 
stoj¹cej, siedz¹cej a tak¿e 
w pozycji pronalnej.
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DOSKONA£OŒÆ w jakoœci obrazu i w ergonomii 

Prosta w u¿yciu najnowoczeœniejsza 
technologia opracowana dla uzyskania 
doskona³ej ergonomii. 

Stacja akwizycyjna AWS: intuicyjne, 
sterowane ekranem dotykowym, 
dedykowane do badania piersi 
oprogramowanie RAFFAELLO.

GIOTTO CLASS to uniwersalny 
system mammograficzny, 
za pomoc¹ którego mo¿na 
wykonaæ procedury: 
- TOMOSYNTEZY 
- WIRTUALNEGO OBRAZU 
- mammografii cyfrowej 2D (FFDM 2D)
- BIOPSJI na bazie obrazów 
  z tomosyntezy lub stereo, 
  z pacjentem w pozycji 
  pionowej lub pronalnej
- DUAL ENERGY 

Uzyskano najwy¿sz¹ kliniczn¹ 
jakoœæ badañ dziêki licznym 
najnowoczeœniejszym rozwi¹zaniom 
technologicznym: 

Tomosynteza - Step & Shoot  („Krok i strza³”) 

Oryginalna wielkoœæ pikseli - bez binning'u 
(wielkoœæ piksela dla tomosyntezy 85 µm) 

Iteracyjny program rekonstrukcji obrazu 
dedykowany  tomosyntezie 

Obrazowanie tomosyntezy w k¹cie 30°

Tylko 11 ekspozycji w jednej sesji
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Mammografia cyfrowa 2D ledwie uwidacznia  
zniekszta³cenia  parenchymalne, które nawet 
w trybie powiêkszenia trudne s¹ 
do jednoznacznej identyfikacji.

Obrazowanie tej samej piersi 
w Tomosyntezie uwidacznia 
poprawê wykrywania zmian 
i okreœlenia ich charakteru.

Step & Shoot  - „Krok i strza³” 
   Sekwencja tomosyntezy odbywa siê poprzez przesuw 
   k¹towy lampy RTG, ale z zatrzymaniem jej dla ka¿dej 
   ekspozycji, umo¿liwiaj¹c w ten sposób wykonanie 
   ekspozycji przy nieruchomym Ÿródle promieniowania; 
   rezultatem jest obraz z wyostrzonymi konturami, 
   ca³kowicie pozbawiony rozmycia.

Iteracyjne oprogramowanie dla rekonstrukcji obrazu
   To oprogramowanie dedykowane dla tomosyntezy 
   zaprojektowano do tworzenia obrazów z najmniejsz¹ 
   liczb¹ artefaktów; 
   ma byæ bardzo szybkie i dok³adne w rekonstrukcji 
   obrazu i osi¹gn¹æ znaczne zmniejszenie dawki. 
   Jest ono uniwersalne i pozwala na zastosowanie 
   optymalnych geometrii i k¹tów dla uzyskania najlepszej 
   rekonstrukcji tomosyntetycznych obrazów. 

Bez binning'u *
   Nasz system tomosyntezy korzysta  
   z maksymalnej rozdzielczoœci 
   detektora z amorficznego selenu; 
   odczyt nastêpuje z ka¿dego piksela 
   o wielkoœci 85 mikrometrów, bez binning'u, 
   bo binning daje utratê rozdzielczoœci. 
   Gwarantujemy najlepsz¹ wizualizacjê 
   mikrozwapnieñ oraz struktury piersi.

Tomosynteza w k¹cie 30 ° 
   Optymalizacja profilu czu³oœci warstwy  
   z danych przestrzennych 3D 
   z szybkim skanowaniem. 

Tylko 11 ekspozycji 
   To sprawia, ¿e mo¿liwe jest uzyskanie, 
   dla ka¿dej ekspozycji, wysokiego stosunku 
   sygna³u do szumu, a w konsekwencji 
   uzyskaæ wzrost jakoœci obrazu.
.  11 ekspozycji jest rozwi¹zaniem, które daje 
   jakoœæ obrazu i wysokie tempo akwizycji. 

* binning  ³¹czenie pikseli w klastry (grupy pikseli) 

Mammo TOMO



Rozwi¹zania technologiczne 
które daj¹ najwy¿sz¹ jakoœæ kliniczn¹ 

Mammografia 2D. Podejrzane 
skupisko mikrozwapnieñ 
ledwo widoczne ze wzglêdu 
na na³o¿one struktury. 

Tomosynteza pomaga lepiej oceniæ 
wizualizacja mikrozwapnieñ 
w specyficznych warstwach 
i zwiêkszyæ ogóln¹ czytelnoœæ obrazu.

G-VIEW 
Syntetyczny obraz z 3D do 2D
 
Nowy, zintegrowany program 
G-View pozwala na syntetyczn¹ 
rekonstrukcjê standardowej 
projekcji mammograficznej 
z obrazów 3D tomosyntezy. 
Stosuj¹c generowany 
syntetyczny obraz 2D 
zamiast obecnego zestawu 
obrazów 2D + 3D, drastycznie 
zmniejsza siê dawka 
ekspozycyjna na pacjenta 
i czas kompresji. 
Mo¿esz przejrzeæ projekcje 
G-View po sekwencji 
tomosyntezy w zaledwie 
kilka sekund, za pomoc¹ 
jednego klikniêcia. 

Konwencjonalne zdjêcie 2D 
FFDM (Pe³nopolowa 
Mammografia Cyfrowa). 

G-View - zrekonstruowany obraz 
2D  z tomosyntezy.
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Tomosynteza i badanie 2D w 360 °, 
w pozycji pionowej lub pochylonej. 

GIOTTO CLASS 
Zalet¹ efektu grawitacyjnego, w pozycji 
pochylonej, jest ³atwiejsze uwidacznianie 
tkanki pozasutkowej. 
Ta wyj¹tkowa funkcja jest oferowana 
wy³¹cznie przez aparat GIOTTO CLASS. 

Wszystkie ruchy s¹ automatyczne 
i programowalne. 

Nigdy wczeœniej 
nie spotykana ergonomia



Szybki i ³atwy w u¿yciu we wszystkich badaniach 
klinicznych lub w warunkach badañ przesiewowych. 

Najwy¿szy stopieñ komfortu dla pacjenta w ka¿dej pozycji. 
Ze wzglêdu na unikaln¹ konstrukcjê aparatu i regulowane 
pochylenie, pacjent mo¿e wygodnie siê na nim oprzeæ, 
tym samym zapewniaj¹c rozluŸnienie miêœni.

Nachylenie jest mo¿liwe w ka¿dym kierunku, 
tak¿e w kierunku pacjenta, co u³atwia 
pozycjonowanie pacjentki i daje komfort. 

GIOTTO CLASS oferuje najwy¿sz¹ 
wszechstronnoœæ i ergonomiê 
dla osi¹gniêcia najlepszych mo¿liwych 
rezultatów, w ka¿dym przypadku klinicznym.
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PANEL STEROWANIA: 
³atwo dostêpny dla operatora, 
znajduj¹cy siê na obu bokach 
urz¹dzenia i obudowy lampy RTG. 
Przyciski umo¿liwiaj¹ aktywacjê 
wszystkich ruchów lub wywo³ywanie 
zaprogramowanej sekwencji. 

WYŒWIETLACZE: 
umieszczonych po obu stronach 
podstawy urz¹dzenia uciskowego.
Daje to, w ka¿dym momencie, 
³atwy dostêp do parametrów badania 
nadzorowanych przez operatora. 

PREZENTOWANE DANE: 
Si³a kompresji piersi, 
jej gruboœæ pod uciskiem, 
k¹ty obrotu i nachylenia 
zespo³u lampy RTG / detektora. 



Szczegó³y,  które robi¹ ró¿nicê.

Akwizycyjna stacja robocza  AWS 
jest bardzo intuicyjna dla operatora. 

Stacja AWS wyposa¿ona jest w
monitor medyczny do wyœwietlania 
zdjêæ oraz drugi monitor, uniwersalny
z ekranem dotykowym, którym 
zarz¹dza siê i steruje wszystkimi 
parametrami urz¹dzenia. 

Stacja akwizycyjna AWS zamontowana 
jest na ko³ach, co pozwala na ustawianie 
jej po³o¿enia, w zale¿noœci od zabiegu, 
zawsze w najwygodniejszy sposób.
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Nigdy wczeœniej nie spotykana 
wszechstronnoœæ

GIOTTO CLASS mo¿e byæ transformowany, 
przez proste i szybkie pochylenie ramienia C, 
w specjalne urz¹dzenie dla biopsji, 
bazowanej na Tomosyntezie, 
z pacjentem w pozycji pronalnej lub w pionowej. 

Bêdziesz mieæ jedyny w swoim rodzaju 
instrument pozwalaj¹cy skutecznie sprostaæ 
wszystkim wymaganiom obrazowania. 
Konwersja do pozycji pronalnej 
jest szybkia i ³atwa. 

£atwe wejœcie pacjenta  na stó³ biopsyjny 
dziêki zastosowaniu stopnia. 

Dziêki czterem obrotowym ko³om stó³ 
biopsyjny mo¿e byæ ³atwo pozycjonowany, 
a pierœ pacjentki wycentrowana dla 
szybkiego rozpoczêcia procedury biopsji. 
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Giotto Class oferuje najlepsze rozwi¹zania 
dla wszystkich wyzwañ w zakresie obrazowania

Mo¿liwa jest praca 
w trybie Tomo, Stereo, 
lub w trybie mieszanym. 

Pozycja pronalna dla biopsji 
daje pewnoœæ osi¹gniêcia 
najlepszych wyników procedury 
przy najwy¿szym, z mo¿liwych, 
stopniu komfortu pacjenta. 

Operator ma maksymalny dostêp 
do piersi oraz du¿o miejsca do 
pracy w obszarze operacyjnym. 

RAFFAELLO: 
to szybkie i intuicyjne 
oprogramowanie. 

GIOTTO CLASS jest 
kompatybilny z ka¿dym 
systemem biopsji 
obecnym na rynku.

Zapewnia dostêp 360 ° 
dla biopsji  z podejœciem 
w kierunku CC lub bocznym. 

Stacja akwizycyjna AWS 
montowana jest na  ko³ach, 
które pozwalaj¹ przesuwaæ j¹ 
operatorowi, w obszarze pracy 
dla uzyskania maksymalnej 
widocznoœci i dostêpnoœci, 
do elementów informacyjno -
- sterowniczych.
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Tryby biopsji 
Stereo, Tomo lub mieszany

Wymienne prowadniki dla kompatybilnoœci 
ze wszystkimi rodzajami pistoletów biopsyjnych 

Pilot zdalnego sterowania z wyœwietlaczem 
5,7 cala, z ekranem dotykowym, 
którym mo¿na sterowaæ wszystkimi parametrami 

Ca³kowity ciê¿ar zestawu biopsji 
jest mniejszy ni¿ 3,5 kg 

Motorowe i / lub rêczny 
system kompresji z uchwytami 

Akcesoria: 

P³yta kompresyjna 24 x 30 z oknem 
 
P³yta kompresyjna 10 x 10 dla dostêpu bocznego
 
Dystanse przydatne dla dostêpu do obszarów
sutka umieszczonych w pobli¿u blatu sto³u 
lub dla dostêpu bocznego

7 x 7 cm



360 ° dostêpu 
           do piersi 

Biopsja w pozycji pronalnej

Stó³ biopsyjny mo¿e byæ pod³¹czony do sieci 
elektrycznej lub mo¿e byæ u¿ywany 
z zasilaniem z bateryjnym 

Pionowy zakres ruchu blatu 800 mm
 

Zmotoryzowana regulacja nachylenia oparcia 
od 45 ° do pozycji poziomej, w celu u³atwienia 
procedur biopsyjnych w fazach przed 
i po zabiegowych 

Pilot zdalnego sterowania dla ustawiania zarówno 
wysokoœci blatu jak i po³o¿enia oparcia

Najwiêkszy, regulowany otwór w blacie sto³u, 
o œrednicy 250 mm, z regulacj¹ po³o¿enia 
100 mm we wszystkich kierunkach

Boczne porêcze chroni¹ce przed 
zsuniêciem siê pacjentki ze sto³u 

Pary kó³, które mo¿na niezale¿nie blokowaæ 
dla bezpieczeñstwa podczas badania 

Przed³u¿ki blatu dla niestandardowych pacjentów 

Wygodne stopnie dla pacjenta 
z lewej i prawej strony sto³u
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Okno biopsyjne do 7 x 7 cm 

Gwarantowana dok³adnoœæ: ±1 mm w osiach X, Y i Z 

Waga urz¹dzenia biopsyjnego mniej ni¿ 3,5 kg 

Zmotoryzowany ruch w osi X - 260 mm, 

Zmotoryzowany ruch w osi Y - 80 mm, 

Zmotoryzowany lub rêczny ruch w osi Z - 255 mm

Dok³adnoœæ pozycjonowania ig³y - 
±1 mm w osiach  x, y oraz z 

Stereotaktyczne nachylenia lampy RTG  ±15 ° 

Powierzchnia detektora cyfrowego 
dla trybu biopsyjnego - do 15 cm x 30 cm 

Powierzchnia u¿ytkowa dla pobierania próbek - 
- do 7 cm w osi Y i od 8 cm w osi X 

K¹ty natarcia - 6 ° ustalone wzglêdem osi Y, 
zmienny od 0 ° do  ±90 ° wzglêdem osi X 



Technika dwuenergetyczna DUAL ENERGY

Mammografia cyfrowa z podwy¿szonym 

kontrastem (CEDM) jest now¹ technik¹ 

diagnostyki piersi, która jest po³¹czeniem  

techniki obrazowania dwuenergetycznego 

z podaniem œrodka kontrastowego. 

GIOTTO CLASS 

przystosowany jest do wykonywania badañ 

w  technice podwójnej energii 

(cyfrowa mammografia z kontrastem). 

Badanie to przeprowadza siê 

w tradycyjnym pozycjonowaniu 2D; 

w bardzo krótkim czasie, pod jedn¹ kompresj¹  

wykonywane s¹ dwa zdjêcia, jedno z nisk¹ energi¹, 

drugie z wysok¹ energi¹  z  u¿yciem kontrastu. 

Oprogramowanie subtrakcyjne przetwarza obrazy 

z dwóch projekcji i generuje szybko i dok³adnie 

obraz kliniczny dla ujawnienia angiogenezy nowotworowej. 

Badanie jest alternatyw¹  dla obrazowania metod¹

rezonansu magnetycznego piersi z podaniem kontrastu.
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W ca³ej historii firmy IMS, badania naukowe zawsze odgrywa³y zasadnicz¹ rolê 
w projektowaniu systemu i ta filozofia jest zasad¹ przewodni¹ firmy. 

Zachêty i sugestie przekazywane nam przez u¿ytkowników naszych mammografów 
okaza³y siê niezwykle u¿yteczne dla wprowadzania innowacyjnych 
i zaawansowanych projektów, takich jak system tomosyntezy GIOTTO CLASS. 

Bruno Toniolo 
Prezes firmy IMS

Via Sagittario, 5 - 40037 
Sasso Marconi - Bolonia - W³ochy 
telefon +39 051 84 68 51 
www.imsitaly.com

ul. Kokoryczki 18 
04-191 Warszawa 

telefon +48 22 516 98 60 
www.medix.com.pl

email: info@medix.com.pl

Autoryzowany przedstawiciel

Since
1965
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