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Zapewnianiejako?ci sondultrad?wi?kowych

Kontrolowanysystem
- Oprogramowanie testera
ProbeHunter jest oparte na
zaawansowanej platformie
zapewniaj?cej szerokie
mo?liwo?ci modyfikowania.
- Oprogramowanie mo?na ?atwo
aktualizowa? w dowolnym
czasie.
- Znaczne u?atwienie
projektowania nowych
adapterów. Dzi?ki temu serwis

b?dzie móg?szybko
przygotowa? si? do testowania
sond wyposa?onych w
najnowsze przetworniki.
- Funkcje sterowania przez
Internet umo?liwiaj? centrom
serwisowym zdalne
wykonywanie testów.

Z?? CZAPROBEHUNTER
Adapter z??cza
Adaptery ProbeHunter oraz
adaptery First Call, wyposa?one
we wszystkie funkcje.

Z??czeGEE8/9
Bezpo?rednie pod??czanie
testowanego przetwornika do
systemu ProbeHunter z
multipleksowaniem.
W przygotowaniu inne multipleksowane
adaptery OEM oraz przetworniki
wieloelementowe.

K a?d y t est w y k on y w an y sy st em em Pr obeH u n t er
jest d ok u m en t ow an y.

CechysystemuProbeHunter
Testowanie przetworników ró?nych marek - Szybko??- Pomiary dynamiczne
Praca w czasie rzeczywistym - Kompatybilno??z First Call - Nowa generacja
Praca w czasie rzeczywistym

Weryfikacja obrazu

Dynamiczne testowanie przetworników
ró?nych marek

Weryfikacja badania dopplerowskiego

Szybkie raportowanie

Weryfikacja obrazowania barwnego

Test z prze??czaniem kana?ów
System 256-kana?owy, bezpo?rednie
adresowanie maks. 256 elementów
przetwornika / maks. 512 przy
multipleksowaniu

Zmiany parametrów akustycznych matrycy
Rozwarstwienie soczewki akustycznej
Dynamiczny test kabla
Uszkodzenia przewodów kabla sondy lub
?cie?ek elastycznego obwodu wewn?trz
sondy

KLUBU? YTKOWNIKÓW

Badanie dopplerowskie z fal? impulsow?

Liczba oraz po?o?enie martwych lub
os?abionych kryszta?ów w matrycy

ProbeHunter

Przetworniki z matryc? 3D

(w przygotowaniu)

Oprogramowanie pracuj?ce w ?rodowisku
Microsoft oraz Linux

Zdalnapomoctechniczna,wtymczat
Weryfikacjaplikusondy
Analizaraportów
Szkoleniai seminaria
Testowaniewersji beta

Opcje

Uszkodzone elementy elektroniczne

LiniaproduktówProbeHunter
Linia produktowa ProbeHunter obejmuje
ró?norodne, przeno?ne i skalowalne rozwi?zania:
- Autonomiczny system ProbeHunter 256 - 512
kana?ów, tester do sond ró?nych marek, z
wbudowanym multiplekserem, ze z??czem
ProbeHunter / First Call oraz GE E8/9
pod??czonym bezpo?rednio do systemu
- ProbeHunter Simulator z ekranem dotykowym
lub w wersji na komputer PC do prezentacji
handlowych/marketingowych lub do celów

edukacyjnych/szkoleniowych, do
demonstrowania klinicznego znaczenia
prawid?owej pracy sondy
- ProbeHunter R& D ? wersja do prac
badawczo-rozwojowych, najlepsze narz?dzie
dla uczelni oraz o?rodków badawczych.
Interfejs systemu Ultrasonix RP.
- ProbeHunter Editor, oprogramowanie do
tworzenia plików sond, przeznaczone dla
szpitali
- ProbeHunter Community, bezp?atna bibliotek
profili sond udost?pnianych przez szpitale

Opcje u?ytkownika dost?pne w systemie
ProbeHunter, przeznaczone dla szpitali:
- Strunowy fantom kontrolny
ProbeHunter
- Kontrola impedancji ka?dego z
kana?ów
- Oprogramowanie MUSIC do
zapewniania jako?ci
- Interfejs systemu Ultrasonix RP
- Raportowanie DICOM

Pe?nakontrolaw?a?cicielanadwszystkimifunkcjami.

Jakajest genezatesteraProbeHunter?

,

Ze wzgl? du na cz? st e wyst ? powa ni e b?? dów or a z r yzyko podejm owa ni a
ni epr a wi d?owych decyzji m edycznych, wyni ka j? cych z u?yci a wa dli wego

,,

pr zet wor ni ka , w oddzi a ?a ch kli ni cznych ni ezb? dne jest cz? st sze
t est owa ni e sond ult r a d?wi ? kowych.
ProbeHunter to tester przetworników
ultrasonograficznych
ró?nych
marek.
Powsta? dzi?ki dog??bnej wiedzy i
wieloletniemu
do?wiadczeniu,
które
obejmuj? mi?dzy innymi: zrozumienie
rozwi?za? technicznych stosowanych w
urz?dzeniach FirstCall oraz adapterach,
wiedz? o tworzeniu plików sond, itp.;
zrozumienie
wi?kszo?ci
rozwi?za?
technicznych stosowanych we wszystkich
nowoczesnych
przetwornikach
ultrad?wi?kowych;
zawansowan?,
programowaln? platform? umo?liwiaj?c?
sta?e zapewnienie kompatybilno?ci testera
ProbeHunter z nowymi przetwornikami,
które s? wprowadzane na rynek. Tester
ProbeHunter jest owocem pracy wysoce
zaanga?owanego,
mi?dzynarodowego
zespo?u
badawczo-rozwojowego,
sk?adaj?cego si? z utalentowanych
in?ynierów i programistów, posiadaj?cych
bogat? wiedz? i do?wiadczenie w
dziedzinie ultrasonografii. Firma BBS
Medical AB ma 13-letnie do?wiadczenie w
u?ytkowaniu urz?dze? First Call oraz

- Autor zy studium pr zygotowanego
pr zez Kr ólewski I nstytut Technologiczny
w Sztokholm ie (KTH )

testowaniu
przetworników
na
rynku
skandynawskim. Ponadto, firma ma ponad
30-letnie do?wiadczenie w dziedzinie
ultrasonografii, które zdoby?a na rynku
europejskim. Przez lata dzia?alno?ci firma
BBS opracowa?a wysoce skuteczn? strategi?
handlowo-marketingow?. Dlatego jej produkt
jest
dostosowany
do
wymaga?
ogólno?wiatowego rynku. Swój wk?ad w
prace nad funkcjami testera wniós? te?
Królewski
Instytut
Technologiczny
w
Sztokholmie
oraz
inne
czo?owe
skandynawskie uczelnie. Do rozwoju testera
ProbeHunter
przyczynili
si?
tak?e
in?ynierowie biomedyczni, którzy pracuj?c na
co dzie? z urz?dzeniami First Call dog??bnie
poznali ich zalety oraz ograniczenia. Co
wi?cej, in?ynierowie ci przekazali cenne
wskazówki dotycz?ce nowych aspektów
klinicznych dotycz?cych metod, takich jak
elastografia, czy zaawansowana technika
dopplerowska, z którymi
mog? by?
powi?zane
nowe
rodzaje
uszkodze?
przetworników.

Zapewnianiejako?ci
W podsumowaniu opracowania
przygotowanego przez Królewski
Instytut Technologiczny w
Sztokholmie (KTH) stwierdzono:

?w szpitalu, w którym sondy
ultrad?wi?kowe nie by?y nigdy
wcze?niej testowane,
stwierdzono nieprawid?owe
dzia?anie 35-40% sond. Gdy
testy powtórzono po oko?o roku,
odsetek wadliwych
przetworników wynosi?15% .?
Ref: "Eur Echocardiogr(2008) doi
10.1093/ejechocard/jen295?

ProbeHuntertonajwy?szypoziombezpiecze?stwapacjenta
Podczas przegl?du przeprowadzonego w szpitalu, który dotychczas nie
testowa? sond ultrad?wi?kowych, stwierdzono, ?e 35-40% przetworników - System ProbeHunter jest nieustannie
wymaga serwisowania. Uszkodzenia sond powsta?y g?ównie na skutek
rozwijany i mo?e by? ?atwo
nieprawid?owego u?ytkowania, a tak?e stosowania nieodpowiedniego ?elu
modernizowany.
lub ?rodka czyszcz?cego. W wi?kszo?ci przypadków problemów z sond? nie - Gdy tylko na rynku pojawi si? nowy
mo?na niestety stwierdzi? obserwuj?c obraz na ekranie ultrasonografu. Tester
przetwornik, system ProbeHunter b?dzie
ProbeHunter umo?liwia natomiast natychmiastowe wykrywanie uszkodze?
móg?go przetestowa?!
sond, a tym samym pozwala zapewni? wysok? jako?? bada?
- Innowacyjne rozwi?zanie najwy?szej
ultrasonograficznych.

Naszprodukt jest
nieustannie
rozwijanyi mo?e
by? ?atwo
modernizowany.

,,

Aby przy u?yciu dotychczasowych adapterów
First Call korzysta? ze wszystkich nowych
funkcji, takich jak testy dynamiczne, weryfikacja
obrazowania barwnego, weryfikacja badania
dopplerowskiego oraz weryfikacja obrazu,
system
ProbeHunter
wymaga
tylko
wymienienia generatora testera First Call.
Ponadto,
nie
wymaga
modyfikowania
adapterów. ProbeHunter jest naturalnym
udoskonaleniem testera First Call. ProbeHunter
to
system
do
testowania
sond
ultrad?wi?kowych ró?nych marek, który jest na
bie??co dostosowywany do post?pu w
dziedzinie przetworników ? obecnie trwaj?
prace nad dostosowaniem go do testowania
matryc 3D. System jest wyposa?ony w bogaty
zestaw funkcji sterowania. Przeno?na wersja
systemu ProbeHunter pozwala na testowanie
sond w miejscu ich u?ytkowania oraz na
proaktywne serwisowanie sprz?tu. Ze wzgl?du
na mo?liwo?? ?atwego, regularnego testowania
sond, ProbeHunter jest idealnym narz?dziem

klasy, ?atwe w u?yciu oprogramowywanie
pozwalaj?ce na bardzo szybkie pomiary w
czasie rzeczywistym
dla in?ynierów biomedycznych. Zaleca si?, aby
w zale?no?ci od intensywno?ci u?ytkowania
przeprowadza? testy sond co 6 do 12 miesi?cy.
Ka?dy test wykonywany systemem ProbeHunter
jest
dokumentowany. Dzi?ki
systemowi
ProbeHunter mo?na zaw?zi? specyfikacje
przetargowe ca?ej serii sond w stopniu, który ze
wzgl?du na cz?sto?? wyst?powania uszkodze?
przetworników oraz b??dnych diagnoz, jest
nieosi?galny dla konkurencji. System pozwala
te? na utworzenie i prowadzenie bazy danych
pozwalaj?cej na porównywanie parametrów
testowanych
sond.
Oprogramowanie
ProbeHunter Reporting daje mo?liwo??
tworzenia protoko?ów pomiarowych, które
mo?na do??cza? do ka?dej
przetestowanej sondy.
*FirstCall IP GE

,

K on t r ol a
jak o?ci
Weryfikowanie
dzia?ania sond
ultrad?wi?kowych

Zalecamy testowanie przetworników co 12 miesi?cy. Gdy sonda jest cz?sto u?ywana, zaleca
si? wykonywanie testów co sze??miesi?cy.

Ser w i sow an i e n i e zaw sze zap ew n i a
p e?n ? sp r aw n o?? son d y
Wyniki bada? opublikowane w artykule ?High
incidence of defective ultrasound transducers in
use in routine clinical practice? (Du?a liczba
wadliwych przetworników ultrad?wi?kowych
u?ytkowanych na co dzie? w klinikach),
Mårtensson et al, Eur J Echocardiogr, tom 10, str.
389-94, maj 2009, wskazuj?, ?e przegl?dy
wykonywane przez producentów nie gwarantuj?
prawid?owego dzia?ania sond u?ywanych w
szpitalu. Autorzy opracowania przygotowanego
w Królewskim Instytucie Technologicznym w

U?yt kowa ne sondy m usz? by?

r egu l ar n i e k on t r ol ow an e

Sztokholmie
(KTH)
ocenili
dzia?anie
przetworników
ultrad?wi?kowych,
aby
oszacowa? liczb? wadliwych sond stosowanych
na co dzie? w klinikach. ?Dzia?anie
przetworników zweryfikowano przy u?yciu
dost?pnego na rynku systemu, który nie by?
stosowany przez kliniki. Szpitale polega?y albo
na regularnych przegl?dach wykonywanych
przez producentów albo na funkcjach
diagnostycznych dost?pnych w aparaturze
ultrasonograficznej.
Pomimo
dzia?a?

zapobiegawczych prowadzonych przez palcówki
medyczne, podczas testów stwierdzono, ?e
zgodnie z kryteriami przyj?tymi przez autorów
prawie 40% przetworników by?o wadliwe.?
Ponadto, autorzy
wskazali, do
jakich
konsekwencji prowadzi brak testów sond i
zdanie si? wy??cznie na przegl?dy wykonywane
przez producentów: ?klinicznym skutkiem u?ycia
wadliwej
g?owicy
ultrad?wi?kowej
by?o
niezamierzone opó?nienie leczenia wrodzonej
wady serca o ponad rok.?

Mi?dzynarodowy
zespó?in?ynierów i
programistów, posiadaj?cych
bogat? wiedz? i wieloletnie
do?wiadczenie w dziedzinie ultrasonografii,
rozwija system ProbeHunter zgodnie z
koncepcj? Wevolution. Dzi?ki temu mo?emy
w ekonomiczny sposób tworzy? i wdra?a?
innowacje dla szpitali i przemys?u,
dostosowuj?c nasz produkt do
najnowszego stanu wiedzy i
techniki.

Gdy t yl ko na rynku pojawi si? nowa sonda, syst em ProbeHunt er b?dzie móg?j?
przet est owa?.

Photo: Lowlightatsunset/ Randi Hausken
Flickr/ Creative Commons

Tw ór cy sy st em u
Pr obeH u n t er

Zespó?,
który opracowa?
system ProbHunter ma
ponad 30-letnie do?wiadczenie
w dziedzinie ultrasonografii i od 13
lat testuje sondy ultrad?wi?kowe. W
minionych latach szwedzka firma
BBS Medical AB wprowadzi?a na
rynek wiele produktów na
potrzeby ultrasonografii.

www.pr obehunt er .com
Kontakt zzespo?emProbeHunter
info@probehunter.com
Tel.: 0046 (0) 176 ? 23 47 67

Firma BBS Medical AB , za?o?ona w 1983 roku, posiada ponad 30-letnie do?wiadczenie w dziedzinie medycznego sprz?tu
ultrad?wi?kowego. Wi?cej informacji zamieszczono na stronach: www.bbsmedical.se www.probehunter.com www.transducertest.com
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