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Technologia 
obrazowania 
BioAcoustic™



A gdyby tak możliwe było zobrazowanie każdego 
pacjenta, niezależnie od jego wielkości lub wagi, na 
głębokościach diagnostycznie dotąd niedostępnych? 

Taking ultrasound  
to new heights 

Powrót ikony!

Oryginalny aparat ACUSON Sequoia jest 
prawdopodobnie najbardziej popularnym 
systemem ultrasonograficznym, jaki kiedykolwiek 
stworzyliśmy. Aparat ACUSON Sequoia był 
– i nadal jest – wzorcem pod względem jakości 
obrazu, czułości Dopplera i zaawansowanych 
trybów obrazowania. Nowy aparat ACUSON 
Sequoia powstał w wyniku niezwykłej ewolucji 
produktu, który miał tak wiele różnorodnych 
zalet.
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A gdyby możliwe było każdorazowe 
znakowanie przepływu kolorem w czasie 
rzeczywistym bez artefaktów ruchowych? 

A gdyby możliwe było obrazowanie 
i mierzenie sztywności tkanek 
na większej głębokości niż 
kiedykolwiek przedtem?

A gdyby tak uzyskany obraz w trybie B był 
zawsze w pełni ostry, niezależnie od typu 
pacjenta?

A gdyby możliwe było uzyskanie 
dłuższego czasu działania środka 
kontrastowego u najtrudniejszych 
pacjentów?
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Rozwiązanie problemu niepożądanej 
zmienności w ultrasonografii
Zmienność utrudnia wykorzystanie potencjału ultrasonografii w rozwoju  
medycyny precyzyjnej. 
Systemy opieki zdrowotnej borykają się obecnie z rosnącymi kosztami 
i zróżnicowaną jakością. Procedury diagnostyczne i terapeutyczne są opracowywane 
z myślą o typowym pacjencie. Ultrasonografia to jedna z najczęściej używanych 
i łatwo dostępnych metod obrazowania. Stosowana w badaniach przesiewowych 
i diagnostyce do planowania i monitorowania terapii, ultrasonografia może się 
przyczynić do rozwoju medycyny precyzyjnej w całym spektrum opieki nad 
pacjentem. Aby osiągnąć ten cel, ultrasonografia musi uwzględniać zmienność 
biologiczną i technologiczną oraz specyficzne potrzeby użytkowników.

Poszczególne typy pacjentów różnią się znacząco pod względem kluczowej zmienności bioakustycznej, która może wpłynąć na sygnał 
ultradźwiękowy lub go osłabić.

Niemowlę  
(0-2 lata)

Dziecko  
(3-10 lat)

Dorosły 
(mężczyzna)

Dorosła 
(kobieta)

Dorosły  
(duży)

Dorosły 
(starszy)

Woda (%) 90% 74% 60% 50% 42-50% 47–56%

Tłuszcz (%) 7–13% 13–19% 20–21% 33–35% + 35% 25–35%

Masa mięśniowa (%) N.dot. 28–30% 34–42% 24–33% … 23–31%

Płuca/powietrze 
(litry)

< 1 2–3 5-6 4-5 6–7 4–5

Gęstość kości < 1 > 1,2 > 3 > 2,4 > 2,7 > 2,5

Długość wątroby (cm) 2,5 6–8 12–14 12–14 + 15 12–14

Częstotliwość (MHz) 14–9 10–6 6–3 6–3 4–1 6–1

BMI 5–10 10–15 20–25 23–25 + 25 + 25
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Zmienność 
technologiczna

Zmienność specyficzna 
dla użytkownika

Zmienność 
bioakustyczna

Urządzenia ultrasonograficzne 
to skomplikowane produkty, 
które składają się z wielu 
komponentów 
technologicznych. Najsłabsze 
ogniwo w tym łańcuchu 
komponentów może ograniczać 
zdolność ultrasonografu do 
generowania dokładnych 
i powtarzalnych pomiarów. 
Zmienność technologiczna może 
prowadzić do zmienności 
pomiarów, co może oznaczać 
konieczność powtórzenia 
badań.

Podczas gdy inne metody 
obrazowania opierają się na 
liniowej akwizycji obrazów, 
obrazowanie ultrasonograficzne 
wymaga zręczności 
i wyjątkowego zestawu 
umiejętności, by uzyskane 
obrazy miały wartość 
diagnostyczną. Badania 
wykazały, że znacząca 
zmienność powtarzalności 
między użytkownikami może 
stanowić wyzwanie dla 
standaryzacji świadczenia 
opieki.

Pacjenci mają różnorodne 
cechy fizjologiczne 
i anatomiczne, które mogą 
osłabić lub wpłynąć na sygnał 
ultradźwiękowy. Te osobniczo 
zmienne cechy bioakustyczne, 
takie jak procentowa zawartość 
wody, masa mięśniowa, gęstość 
kości itp., mogą się znacznie 
różnić w zależności od płci, 
wieku, wielkości i wagi.

Aby uwzględnić te osobniczo 
zmienne cechy bioakustyczne, 
aparat ultrasonograficzny musi 
dostosować się do każdego 
pacjenta, nie tracąc przy tym 
wierności odwzorowania.
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Wprowadzenie technologii 
obrazowania BioAcoustic™

Najnowocześniejszy  
sprzęt

Sygnał rozpoczyna się tutaj Sygnał nadawczy i odbiorczy

10 razy wyższa 
wierność akustyczna*

Zdolność do 
magazynowania  

6 razy więcej energii

InTune  
Pulser

Wszystko zaczyna się od sposobu, w jaki generujemy, śledzimy, przesyłamy 
i odbieramy sygnały ultrasonograficzne.
W nowym aparacie ACUSON Sequoia każdy pojedynczy komponent, począwszy od 
zasilaczy, przez układy formowania wiązki, bezpinowe złącza głowic i ich soczewki 
akustyczne po układy procesorów graficznych, jest montowany w taki sposób, by 
zapewnić akustyczną wierność sygnału ultrasonograficznego w obrębie całej ścieżki 
sygnałowej. Wszystko to ma na celu dokładne odwzorowanie biologii człowieka. 
Firma Siemens Healthineers nazywa to technologią obrazowania BioAcoustic.

* W porównaniu z systemem ultrasonograficznym ACUSON S3000.6 siemens.pl/sequoia



Podsumowanie
Osobniczo zmienne cechy bioakustyczne pacjenta, różnice technologiczne i zmienność 
zależna od użytkownika to czynniki, które ograniczają możliwość wykorzystania pełnego 
potencjału ultrasonografii w obrazowaniu medycznym.

Aparat ACUSON Sequoia z technologią BioAcoustic jest nowym rozwiązaniem 
ultrasonograficznym, które jest wynikiem naszego zaangażowania w doskonalenie wyników 
jakościowych oraz zmniejszenie niepożądanej zmienności.

2 razy głębsza 
penetracja*

3 razy większa  
czułość*

Sygnał nadawczy i odbiorczy Od sygnału do tworzenia obrazu

InTune  
Głowice

InFocus  
Obraz

Wiemy, że sygnał ulega osłabieniu akustycznemu, gdy przechodzi przez ciało pacjenta. 
Technologia obrazowania bioakustycznego umożliwia kompensację utraconej energii 
w czasie rzeczywistym oraz dostosowanie sygnału do bioakustycznej charakterystyki 
każdego pacjenta. Kiedy zmierzyliśmy wydajność nowego ultrasonografu ACUSON 
Sequoia w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami ultrasonograficznymi, oka-
zało się, że stosowanie tej technologii pozwala na magazynowanie 6 razy więcej energii 
i zapewnia niezwykłą, 10-krotnie wyższą, wierność akustyczną.
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Uwzględnienie unikatowych 
bioakustycznych cech pacjenta
Niespotykane dotąd możliwości obrazowania.
Pierwszą bezpośrednią zaletą nowego aparatu ACUSON Sequoia jest niezwykle 
szybki, w pełni zogniskowany obraz w trybie B, bez pogorszenia rozdzielczości pola 
bliskiego lub dalekiego. Dodatkowo opracowaliśmy niepowtarzalne i opatentowane 
technologie, dzięki którym aparat ACUSON Sequoia może niemal całkowicie wyeli-
minować artefakty Dopplera oraz zapewnić głębszą penetrację diagnostyczną niż 
konwencjonalne systemy ultrasonograficzne.

Według danych WHO w 2016 roku ponad 1,9 miliarda 
dorosłych na całym świecie miało nadwagę, a 650 milionów 
z nich uznano za osoby otyłe. Aparat ultrasonograficzny 
musi umożliwiać obrazowanie na większej głębokości bez 
pogorszenia parametrów obrazowania w czasie 
rzeczywistym.

Dzięki ultrasonografowi ACUSON Sequoia i naszej 
technologii obrazowania BioAcoustic jesteśmy 
w stanie uzyskać diagnostycznie istotne obrazy 
na głębokościach, które nigdy wcześniej nie 
uznawano za możliwe.

DAX jest wyjątkową, opatentowaną głowicą 
obrazową, która pozwala na wykorzystanie 
zalet technologii BioAcoustic oraz badania 
jamy brzusznej na głębokości do 40 cm. 
Głowica DAX została zaprojektowana w taki 
sposób, by umożliwić obrazowanie we wszyst-
kich zaawansowanych trybach, w tym w trybie 
elastografii fali poprzecznej, obrazowania 
z kontrastem oraz trybie fuzji obrazów.
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Podsumowanie
Wyjątkowa technologia BioAcoustic zastosowana w aparacie ACUSON Sequoia umożliwia obrazowanie InFocus w wysokiej rozdzielczości 
w całym polu widzenia, od pola bliskiego do dalekiego, w czasie rzeczywistym. Dzięki temu punkt ogniskowania skanu nie wymaga 
dostosowania, co przyspiesza skanowanie bez zmniejszenia liczby klatek na sekundę czy pogorszenia rozdzielczości.

Obraz środkowej strzałkowej płaszczyzny wątroby/IVC z wykorzystaniem 
technologii Single Crystal oraz technologii spójnego obrazowania InFocus, która 
zapewnia jednolite ogniskowanie oraz wyjątkowo wysoką rozdzielczość.

Strzałkowy obraz tyłozgięcia szyjki macicy uzyskany przy użyciu głowicy 9EC4, 
charakteryzujący się wyjątkową szczegółowością i rozdzielczością kontrastu 
w całym polu widzenia.

Aparat ACUSON Sequoia charakteryzuje się trzykrotnie większą czułością niż 
konwencjonalne systemy ultrasonograficzne*. Badanie w trybie Dopplera Mocy 
pozwala na uzyskanie niezwykle szczegółowego obrazu perfuzji nerki.

* W porównaniu z systemem ultrasonograficznym ACUSON S3000.

Całkowite wypełnienie naczyń obwodowych w łydce z wykorzystaniem trybu 
Dopplera „tylko kolor”. System może zostać dostosowany do unikatowych 
stanów przepływu, a ponadto dysponuje wbudowanymi ustawieniami 
specyficznymi dla uwarunkowań anatomicznych.

Przekrojowy obraz ściany jelita grubego uzyskany za pomocą głowicy 18L6. 
Dzięki głowicy o szerokości 50 mm oraz wiodącej w branży technologii doboru 
kryształów, przedstawiona rozdzielczość kontrastu w tej ruchomej strukturze 
jest wyjątkowa.

Zaawansowane obrazowanie CCA pokazuje możliwości platformy w zakresie 
eliminowania artefaktów i automatycznie dostosowuje spektrum Dopplera PW 
po przejściu w stan zamrożenia.
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Personalizacja na wyciągnięcie ręki

Wprowadzenie nowego standardu w zakresie elastografii i obrazowania 
kontrastowego.
Obrazowanie ultrasonograficzne powinno przynosić jednoznaczne odpowiedzi na 
pytania kliniczne w odpowiednim czasie. Odpowiedzi te muszą być dostarczane 
w sposób jak najbardziej dokładny i powtarzalny. Nowy aparat ACUSON Sequoia 
odpowiada na te wyzwania, zapewniając wszechstronny zestaw zaawansowanych 
aplikacji do spersonalizowanych badań ultrasonograficznych.

Technologia BioAcoustic zapewnia znacznie dłuższą widoczność środków 
kontrastowych. Ponadto nowy aparat ACUSON Sequoia charakteryzuje się nawet 
dwa razy większą czułością w trybie kontrastowym w obrazowaniu jamy 
brzusznej*, przyczyniając się do zwiększenia pewności diagnostycznej w badaniu 
zmian ogniskowych w wątrobie*.

* W porównaniu z systemem ultrasonograficznym ACUSON Sequoia 512.10 siemens.pl/sequoia



Streszczenie
Zaawansowane aplikacje obrazowe w systemie ACUSON Sequoia opierają się na technologii BioAcoustic. Dzięki rozwiązaniom elastografii 
Virtual Touch, niezrównanym parametrom obrazowania z kontrastem, obrazowaniu w czasie rzeczywistym w trybie fuzji oraz prowadnicom 
biopsyjnym, klinicyści mogą z większą pewnością oceniać, planować i monitorować terapię i wyniki leczenia. Poznaj zalety 
spersonalizowanego obrazowania ultrasonograficznego.

Fantom gwiazdy w elastografii fali poprzecznej. Aparat ACUSON Sequoia ma 
sześciokrotnie większą pojemność energetyczną niż konwencjonalne systemy*. 
Należy zwrócić uwagę na znakomitą jednorodność rozdzielczości obrazu 
i wyodrębnienie granic.

Elastografia odkształceniowa Virtual Touch pozwala na prosty ilościowy 
pomiar sztywności zmiany chorobowej w porównaniu z otaczającą tkanką.

Obrazowanie kontrastowe z zastosowaniem przytrzymania wartości szczytowej 
ma poprawić wypełnianie się zmian patologicznych o niskim przepływie.

Technologia fali poprzecznej (Shear Wave Technology) zastosowana w aparacie 
ACUSON Sequoia wyznacza nowe standardy pod względem dokładności badań 
metodą fali poprzecznej w porównaniu z konwencjonalnym ultrasonografem*, 
dzięki czemu zapewnia bardziej precyzyjną kwantyfikację tkanek.

Aparat ACUSON Sequoia wykrywa środek kontrastowy w stężeniach 
diagnostycznych nawet 2 razy dłużej w porównaniu z konwencjonalnym 
ultrasonografem**.

Aparat ACUSON Sequoia zapewnia niezwykłą szybkość akwizycji: 1 sekunda 
jest równoważna 40-minutowemu strumieniowi wideo 4 K, co pozwala na 
szybką integrację nawet tych aplikacji, które przetwarzają potężne ilości 
danych.

 * W porównaniu z systemem ultrasonograficznym ACUSON S3000.
** W porównaniu z systemem ultrasonograficznym ACUSON Sequoia 512. 11siemens.pl/sequoia



Łatwy w obsłudze system,  
który pokochasz
System zaprojektowany przez użytkowników dla użytkowników.
Obrazowanie ultrasonograficzne jest sztuką. Zmienność, która jest typowa dla 
procesu skanowania ultrasonograficznego, może być wyzwaniem dla lekarzy 
interpretujących badania. Dążąc do wyeliminowania zmienności, zorganizowaliśmy 
170 warsztatów dla 365 użytkowników ultrasonografów na całym świecie w celu 
stworzenia systemu ultrasonograficznego, który jest zaprojektowany przez 
użytkownika dla użytkownika.

Rejestracja jednym kliknięciem
Dzięki rejestracji jednym kliknięciem, ACUSON Sequoia 
wykorzystuje uczenie maszynowe do automatycznego 
wyboru właściwej głowicy oraz typu badania dla 
pacjenta, co usprawnia proces pracy.

Głowice z rozpoznawaniem gestów
Dzięki naszym unikatowym czujnikom 
wykrywającym dotyk, użytkownik może 
z łatwością dwukrotnie dotknąć głowicę 
w dowolnym miejscu, by ją aktywować 
i rozpocząć skanowanie, nie tracąc przy tym 
kontaktu z pacjentem.

UltraArt – wyświetlanie poczwórnego 
obrazu w czasie rzeczywistym
Wyjątkowa funkcja UltraArt pozwala na 
przeprowadzenie badania ultrasonograficznego  
tak, jak chce tego użytkownik. Wyświetlanie 
poczwórnego obrazu w czasie rzeczywistym 
umożliwia wybranie preferencji obrazowania 
za jednym naciśnięciem przycisku.

Podsumowanie
Wykorzystując automatyzację, uczenie maszynowe i opinie społeczności 
użytkowników systemów ultrasonograficznych, udoskonaliliśmy każdy szczegół 
w celu zapewnienia maksymalnej prostoty. Aparat nie zawiera niczego, co nie 
jest potrzebne.

Użytkownik nowego systemu ACUSON Sequoia nie musi zmieniać swojego stylu 
pracy, by dostosować się do urządzenia. To urządzenie dostosuje się do niego.
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Wbudowany 
podgrzewacz żelu
Wbudowany podgrzewacz 
żelu zwiększa komfort 
pacjenta. Opcjonalnie 
dostępny jest także duży, 
litrowy pojemnik na żel.

Liczne zaczepy na 
kable
Funkcjonalne środowisko 
pracy z licznymi zaczepami 
na kable i miejscem do 
przechowywania ich.

Mobilny panel 
sterowania
Panel sterowania został 
zaprojektowany tak, by 
umożliwić dopasowanie go 
do każdego pomieszczenia 
i usprawnić system pracy. 
Panel sterowania jest 
obrotowy, a dotykowy 
wyświetlacz można 
dowolnie pochylać.

Odprowadzenia EKG 
oraz port głowicy 
ołówkowej
Funkcja do badania 
czynności serca w ramach 
usług współdzielonych.

Cztery aktywne porty
Bezpinowe, niewielkich 
rozmiarów złącza czterech 
aktywnych portów.

Wydajny i mobilny
Aparat ACUSON Sequoia 
jest lżejszy, smuklejszy 
i solidniejszy niż poprzednie 
platformy tej klasy, 
a ponadto jest 
niewiarygodnie wydajny 
i mobilny.

Największy 
wyświetlacz 
dotykowy
Dzięki dotykowemu 
wyświetlaczowi 15,6” 
użytkownik ma więcej 
miejsca do określenia 
własnego intuicyjnego 
systemu pracy.

Intuicyjny panel 
sterowania
Intuicyjny design opiera się 
na informacjach zwrotnych 
od użytkowników. 
Najczęściej używane 
i najważniejsze przyciski 
znajdują się tuż w zasięgu 
ręki.

Wyświetlacz OLED
Wyświetlacz zapewnia 
żywe kolory na tle 
prawdziwej czerni oraz 
szeroką skalę odcieni 
szarości. Obraz jest wolny 
od wszelkich wizualnych 
zakłóceń i szumów, 
wyświetlane jest tylko to, 
co jest istotne.

Centralna blokada
Centralny mechanizm 
blokujący eliminuje 
potrzebę indywidualnego 
blokowania każdego koła, 
co ułatwia manewrowanie.
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Wsparcie techniczne w czasie 
rzeczywistym 
System został zaprojektowany w innowacyjny, przemyślany sposób, by zapewnić 
wsparcie serwisowe w czasie rzeczywistym.
W firmie Siemens Healthineers pomagamy Państwu osiągać lepsze wyniki przy niż-
szych kosztach. Traktujemy Państwa potrzeby tak jak nasze własne, szczególnie jeśli 
chodzi o niezawodność systemu i bezawaryjny czas działania. Podłączenie aparatu 
do wszechstronnego zestawu zdalnych platform i usług pozwala zapewnić opty-
malne wsparcie techniczne. Wydajny system ultrasonograficzny wymaga wsparcia 
w czasie rzeczywistym, dlatego opracowaliśmy unikatowe rozwiązania, by pomóc 
Państwu w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemu oraz wyeliminowaniu 
przestojów.

Inteligentne Usługi Zdalne (SRS) pozwalają na przeprowadzanie zdalnej diagnostyki 
systemu oraz głowic, aktualizację oprogramowania oraz zapewnienie wsparcia 
technicznego i aplikacyjnego (rozszerzonego o technologię zdalnej pomocy eSieLink™). 
W rezultacie nasze nowe portfolio usług dla klientów może zostać dostosowane do 
Państwa konkretnych wymagań dotyczących wydajności, edukacji i budżetu. Zespół 
Siemens Healthineers jest kompetentny i dysponuje właściwą infrastrukturą połą-
czeniową, by pomóc Państwu zapewnić doskonałą opiekę nad pacjentami.

Sieć teamplay:
Dane w czasie rzeczywistym dla ultrasonografii w czasie 
rzeczywistym
Dzięki zaimplementowanej funkcji wsparcia wielu modalności sieć 
teamplay zapewnia natychmiastowy dostęp do statystyk badań. 
Co ważniejsze, pozwala ona pracownikom służby zdrowia na 
natychmiastowe identyfikowanie odchyleń oraz obszarów 
potencjalnych ulepszeń na wszystkich poziomach realizacji.

eSieLink:
Zdalna pomoc w czasie rzeczywistym dla ultrasonografii 
w czasie rzeczywistym
Wyeliminowanie zakłóceń pracy dzięki bezpiecznemu udostępnia-
niu zdalnego pulpitu. eSieLink pozwala na komunikowanie się 
z ekspertami technicznymi z firmy Siemens Healthineers w czasie 
rzeczywistym w celu natychmiastowego rozwiązania problemów 
oraz uzyskania dodatkowego wsparcia szkoleniowego.
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Zaprojektowany z myślą o rozwoju

Tradycyjne urządzenia ultrasonograficzne składają 
się z wielu części i komponentów, które są montowane 
w celu utworzenia niezmienialnej całości. Rozwój 
technologiczny następuje niezwykle szybko, dlatego 
takie tradycyjne podejście sprawia, że modernizacja 
urządzenia ultrasonograficznego zgodnie z najnow-
szymi osiągnięciami jest praktycznie niemożliwa.

Nowy aparat ACUSON Sequoia został zaprojektowany 
w sposób modułowy, by umożliwić modernizację 
systemu ultrasonograficznego w miarę rozwoju 
technologii. Nowe komponenty technologiczne można 
bezproblemowo zintegrować, by zaoferować 
najnowsze zastosowania kliniczne i operacyjne oraz 
utrzymać ultrasonograf na bieżącym poziomie 
technologicznym.

ACUSON Sequoia jest gotowy na wyzwania 
przyszłości i może być rozbudowywany 
wraz z rosnącymi potrzebami.

Witamy w nowej erze ultrasonografii! 
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Siedziba główna firmy Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Headquarters 
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen, Germany 
Phone: +49-9131-84-0 
siemens.com/healthineers

Produkty/funkcje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą nie być dostępne 
w obrocie handlowym we wszystkich krajach. Ze względów regulacyjnych producent 
nie może zagwarantować ich dostępności w przyszłości. Więcej informacji można 
uzyskać, kontaktując się z lokalną organizacją Siemens Healthineers.

Pojedyncze obrazy kliniczne mogły zostać przycięte w celu lepszego uwidocznienia 
zmian patologicznych.

ACUSON Sequoia, BioAcoustic, eSieLink, eSie Touch, InTune, UltraArt oraz Virtual 
Touch quantification (VTq) są znakami towarowymi firmy Siemens Medical 
Solutions USA, Inc.
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