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1 SUMAR SPECIFICAȚII APLICAȚIE 

Tomografia prin coerență optică (OCT) este o tehnică imagistică transversală care este aplicabilă în 

examinările in vivo. Tehnica este analogă scanării cu ultrasunete, însă deoarece folosește lumina cu 

infraroșu (NIR) are o rezoluție mult mai fină (<10µm) pentru aceeași adâncime imagistică. OCT 

permite vizualizarea in vivo, în timp real și în mod non-invaziv, microstructura țesutului, fără a 

expune subiectul sau utilizatorul la radiații ionizante. 

VivoSight Dx permite utilizatorului: 

1. Să acceseze și să gestioneze datele descriptive ale pacientului 

2. Să obțină multiple imagini OCT 16 biți bidimensionale ale țesutului de sub suprafață. 

3. Să producă volume 3D din imagini 2D multiple care pot fi randate folosind software terță 

parte 

4. Să exporte imagini OCT ca TIFF și drept fișiere de imagini conforme cu DICOM. 

2 PERFORMANȚĂ 

Comparativ cu alte sisteme, sistemul VivoSight oferă o gamă focală extinsă datorită implementării 

tehnologiei patentate multi-fascicule OCT. Așa cum sunt implementate în VivoSight, patru canale 

paralele de imagistică permit dublarea rezoluției și penetrării unui singur sistem de fascicule. 

Rezoluția este mai bună de 8 microni cu o adâncime focală a câmpului de 1 mm în piele (Tomlins et 

al. 2008). 

3 REGLEMENTĂRI 

VivoSight are marca CE și FDA 510(k) pentru utilizare clinică doar în Europa și SUA. 

În aceste teritorii, VivoSight DX este indicat pentru uz în imagistica bidimensională, transversală, în 

timp real a țesuturilor externe ale corpului uman. VivoSight DX este contraindicat pentru proceduri 

invazive, inclusiv pentru utilizare pe răni deschise și, de asemenea, pentru proceduri oftalmologice. 

Această utilizare indicată permite imagistica microstructurii țesutului, inclusiv a pielii și permite 

detectarea și afișarea regiunilor din zona scanată care sunt în mișcare (Dynamic OCT) pentru a ajuta 

medicii clinicieni instruiți și competenți să evalueze condițiile clinice ale pacientului. 

VivoSight DX NU are aprobarea CFDA pentru utilizare clinică în China și NU poate fi utilizat în 

China în scopuri clinice. 

4 DATE TEHNICE 

Următoarele date tehnice vizează VivoSight Dx. 

4.1 SPECIFICAȚII SISTEM 

Referințe piese esențiale 

VivoSight dX1302 1191.PL.122 

Monitor HP Z22i  D7Q14AT#ABU 
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Tastatură UK: KG22295 

DE: KG22294 

US: KG22296 

Mouse KH22219 

 

Piese aplicate 

Set Standoff 

 

 

1176.AD.466 

 

Performanță 

 

Tip sistem Sursă verificată Fourier-Domain OCT 

Lungime undă centru laser 1305 ± 10 nm 

Interval frecvență laser ≥ 147 nm 

Rezoluție optică axială (la țesuturi) < 10 µm 

Rezoluție optică laterală < 7.5 µm 

Lățime maximă de scanare 6mm x 6mm la o adâncime de ~2mm 

Frecvență A-line 20 kHz 

Frecvență cadre ≥11 fps (lățime scanare 6 mm / 1,333 A-line) 

≥35 fps (lățime scanare 1.5 mm / 333 A-line) 

≥69 fps (lățime scanare 0.3 mm / 67 A-line) 

 

Mod de operare 

Operare continuă 

NU este potrivit pentru utilizare în prezența amestecurilor anestezice inflamabile cu oxigen sau oxid 

de azot. 

 

Siguranță 

Tip de protecție împotriva șocurilor electrice Clasa I (siguranță împământare) 

Grad de protecție împotriva șocurilor electrice Tip CF Piese aplicate 

Metodă izolare rețea principală Deconectarea mufei de alimentare de la 

alimentarea electrică 
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Protecție apă și praf 

Sonda specifică și centrală au fost desemnate pentru a reduce infiltrarea de lichide. Cu toate acestea, 

NU plasați sub apa curentă și nu cufundați în lichide. 

Toate piesele din sistem sunt IPX0. Nu se solicită protecție la apă sau praf. 

 

Alimentare 

Tensiune de alimentare 100-240V~ 50-60Hz Nom. (împământare) 

Putere maximă 250VA 

Conector intrare alimentare principală IEC 320 C13 Mufă 10A 

Siguranță T 5AL 250V 

 

Greutate și dimensiuni 

 

Dimensiuni (L x l x î) 

(Monitor la înălțime maximă) 

0.55 x 0.57 x 1.61 m 

Greutate 56 kg 

 

Mediu 

Funcționare 

• Temperatură de 15°C până la 30°C 

• Umiditate de 20% până la 80% fără condensare 

• Înălțime deasupra nivelului mării mai mică de 2000m 

• Podeaua trebuie să fie dreaptă în marja a 10° orizontal pe durata utilizării 

Mișcarea și depozitarea între utilizări 

• Temperatură de 10°C până la 40°C 

• Umiditate de 20% până la 80% fără condensare 

• Presiune atmosferică 50kPa – 106 kPa 

• Podeaua trebuie să fie dreaptă în marja a 10° orizontal la mutare 

• Pragurile trebuie să fie mai mici de 20mm în înălțime pe durata condițiilor de transport 

Transport și depozitare în ambalajul original 

• Temperatură de 0°C până la 40°C 

• Umiditate de 20% până la 80% fără condensare 

• Presiune atmosferică 50kPa – 106 kPa 
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• Înainte de transport, unitățile principale și de alimentare trebuie să fie îndepărtate din 

carcasa căruciorului, iar monitorul și suportul monitorului trebuie să fie îndepărtate din 

cărucior de către producător sau agenții săi aprobați și să fie ambalate în ambalajul original 

 


