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Urządzenia USG marki Hitachi Aloka słyną z niezawodności i innowacyjnych rozwiązań, 

wyznaczających trendy w diagnostyce obrazowej. Oferujemy Państwu aparaty i akcesoria 

nowej generacji, które z niezwykłą precyzją obrazowania łączą komfort obsługi i jako jedyne 

aparaty o tak czytelnie opracowanym procesie raportowania pomiarów wnoszą nową jakość 

do współpracy z pacjentem. 
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Nowa platforma klasy premium, stanowiąca najwyższy stopień rozwoju linii systemów 
Arietta, opartych na koncepcji Pure Symphonic Architecture. Z bezkompromisową 
jakością Hitachi łączy potęgę innowacyjnych rozwiązań. Przełomowa technologia 
głowic pojemnościowych CMUT, nowatorska koncepcja cyfrowego ogniskowania 
w całej głębokości obrazu (eFocusing) i odpowiednio wyważone algorytmy 
postprocessingu tworzą perfekcyjny obraz na supernowoczesnym monitorze OLED 
o niespotykanej ostrości obrazu i głębi kontrastu. Potężny komputer sterujący 
pozwala na wykorzystanie obrazu w zaawansowanych aplikacjach klinicznych.

TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI
Głowice monokrystaliczne i pojemnościowe CMUT o elastyczności przetworników 
zbliżonej do elastyczności ciała

PŁYNNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ
Ergonomiczna konstrukcja z maksymalnym uproszeniem obsługi 
z poziomu pulpitu, programowalne protokoły badań

ZAAWANSOWANE APLIKACJE
Najlepsza dostępna elastografia RTE 5 generacji, fuzja obrazów RVS z zaawansowanym 
planowaniem zabiegów, obrazowanie objętościowe 3D/4D

Echokardiograf klasy premium, otwierający nowe perspektywy diagnostyki 
układu krążenia. Z pełną gamą dostępnych trybów diagnostycznych łączy 
wysokozaawansowane metody nowoczesnej echokardiografii, takie jak 
Doppler tkankowy z analizą Strain/StrainRate czy analiza odkształceń 
mięśnia sercowego metodą śledzenia plamki (2DTT). Pozwala na ocenę 
hemodynamiki wewnątrzsercowej na niedostępnym dotąd poziomie dzięki 
jednemu z najbardziej innowacyjnych narzędzi diagnostycznych 
– Vector Flow Mapping  (VFM).

BEZKOMPROMISOWA PERFEKCJA OBRAZU
Od głowicy monokrystalicznej o głębszej penetracji i czystości sygnału, poprzez 
unikalną technologię eFocusing, aż do supernowoczesnego monitora OLED

ERGONOMIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Narzędzia obsługi oparte na głębokiej znajomości preferencji kardiologów, nowe 
rozwiązania upraszczające pracę oraz system definiowalnych protokołów badań

NOWOCZESNE APLIKACJE DIAGNOSTYCZNE
Mapowanie wektorowe VFM, obrazowanie objętościowe 3D/4D w badaniu 
przezklatkowym i przezprzełykowym, Dual Gate Doppler
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Dowiedz się więcej!Dowiedz się więcej!

http://miro-med.pl/produkt/arietta-850/
http://miro-med.pl/produkt/lisendo-880/
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Legendarna niezawodność w udoskonalonej odsłonie. Arietta 65 na nowo definiuje 
pojęcie wydajności, ergonomii i komfortu pracy. Dzięki technologiom nowej generacji 
oferuje wyjątkowo precyzyjne, przyjazne i proste badanie USG, a także najbardziej 
zaawansowane rozwiązania dla kardiologii, m.in. zautomatyzowane pomiary 
kardiologiczne wspomagane algorytmami Sztucznej Inteligencji, automatyczną 
detekcję skurcz/rozkurcz czy funkcję Dual Gate Doppler umożliwiającą pomiar 
w zaledwie 5 sekund. Opcjonalna bateria zapewnia pełną mobilność urządzenia, 
umożliwiając pracę bez zasilania nawet do 1 godziny.

PŁYNNY PRZEPŁYW PRACY
Intuicyjna obsługa konsoli operacyjnej, zoptymalizowane rozmieszczenie przycisków, 
zautomatyzowane pomiary oraz system definiowalnych protokołów badań

BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ OBRAZU
Inteligentne filtry adaptacyjne analizują zmiany sygnału, eliminują artefakty 
i podkreślają granice struktur zapewniając obraz USG w jakości bliskiej MR

PRZYJAZNE APLIKACJE KLINICZNE
M.in. eFlow – unikalne obrazowanie przepływu krwi bez kontrastu, RTE, Dual Gate 
Doppler, Analiza STRAIN z technologią śledzenia plamki (2DTT), anatomiczny M-MODE

Najnowszy system ultrasonograficzny wysokiej klasy. Niewielkie, kompaktowe, 
a przy tym niezwykle wydajne urządzenie z zaawansowanym oprogramowaniem 
klinicznym charakteryzuje się niespotykaną wszechstronnością zastosowań 
diagnostycznych. Znakomita jakość obrazu w najwyższej rozdzielczości, 
wyjątkowa niezawodność systemu, intuicyjne korzystanie z najnowszych technologii 
oraz przyjazny dla użytkownika panel sterowania gwarantują prawdziwy komfort 
pracy z aparatem. To jednocześnie jeden z najcichszych systemów na rynku 
– generowany szum jest mniejszy 40 dB. 

WYJĄTKOWA CZYSTOŚĆ I PRECYZJA OBRAZU
Wspierana przez zaawansowane technologie obrazowania najnowszej generacji, 
w tym m.in. ClearVision – cyfrowe filtry obrazu zapewniające doskonałą rozdzielczość 
kontrastową i wyostrzenie krawędzi, MultiVision – jednoczesne skanowanie wiązki 
pod wieloma kątami, S-Harmonic – obrazowanie harmoniczne, Real Time 3D

INTUICYJNA OBSŁUGA
Intuicyjna obsługa i łatwe w użyciu funkcje dla płynnego przepływu pracy

ZAAWANSOWANE APLIKACJE
Bogactwo aplikacji klinicznych zapewnia niezwykłą uniwersalność systemu
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NOWOŚĆ!
Dowiedz się więcej! Dowiedz się więcej!

http://miro-med.pl/kategoria-produktu/ultrasonografy/
http://miro-med.pl/produkt/arietta65/
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Niezawodny partner w procedurach interwencyjnych. Arietta Precision 
to wszechstronny aparat USG, dedykowany do zastosowań śródoperacyjnych, 
który doskonale sprawdza się w pracy na małych przestrzeniach i w sterylnych 
warunkach. Może być montowany na podstawie jezdnej lub na zawieszeniu 
sufitowym. W pełni dotykowy, 21,5-calowy monitor pełni rolę pulpitu 
sterującego, a obsługę zdalną umożliwia przenośny tablet. Wyposażony 
we wszystkie funkcje systemu ultrasonograficznego wysokiej klasy aparat 
współpracuje z szeroką gamą głowic śródoperacyjnych i laparoskopowych 
oraz z głowicami do ultrasonografii przezskórnej.  

MOBILNY
Unikalne rozwiązanie do pracy na małych przestrzeniach

STERYLNY
Zmywalna jednostka centralna bez klawiatury, możliwość zdalnej obsługi

FUNKCJONALNY
Obrazowanie harmoniczne, złożeniowe i trapezoidalne, Doppler kolorowy 
i spektralny, Power Doppler, Doppler z technologią eFlow, Doppler tkankowy, 
tryb M klasyczny i anatomiczny

Najnowocześniejszy przenośny system klasy Premium. Arietta Prologue to pierwszy 
na świecie tak mobilny i jednocześnie tak zaawansowany technologicznie aparat, 
który pracuje wszędzie i w każdych warunkach. Unikalny design i funkcjonalność 
urządzenia idą w parze z kliniczną mocą obrazowania. Uzyskanie precyzyjnej 
diagnozy wspiera nowa generacja aplikacji klinicznych, zapewniających najwyższą 
jakość obrazu oraz niespotykany dotąd, wszechstronny zakres zastosowań.  

UNIKALNY DESIGN
Wyjątkowa, lekka i kompaktowa konstrukcja – najmniejszy i najlżejszy 
system USG do mobilnych zastosowań

BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA
Pełna kontrola z poziomu panelu dotykowego, monitor 11,6” z bezprzewodową transmisją 
obrazu, Wi-Fi, Bluetooth, wyjścia USB 3.0, karty pamięci SD, HDMI, DICOM 3.0

NAJWYŻSZEJ KLASY OBRAZOWANIE
Kliniczna jakość dzięki zaawansowanym aplikacjom, takim jak m.in. HdTHI 
– 3 generacja obrazowania harmonicznego, Adaptive Image Processing (AIP) 
– adaptacyjny processing obrazu, Silky Image Processing (SIP), Color Doppler 
(CFM), Extended Flow (eFlow)
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Dowiedz się więcej! Dowiedz się więcej!

http://miro-med.pl/produkt/arietta-precision/
http://miro-med.pl/produkt/arietta-prologue/

