Soluţie
profesională
convenabilă,
pentru evaluarea
timpurie a
osteoporozei

Evaluarea timpurie a osteoporozei este cheia
rezultatelor pozitive. Acum, cu Sunlight MiniOmni™
puteţi oferi o evaluare demnă de încredere, exactă,
neinvazivă şi sigură şi monitorizarea densităţii
osoase – cu o rentabilitate exceptională şi uşurinţă,
exact la punctul de îngrijire.
De dimensiunea unei cărţi cartonate şi cântărind
mai puţin ca aceasta, MiniOmni™ este sistemul
sonometric pentru oase de ultimă oră care se află
oriunde merg oamenii – orice cabinet medical sau
clinică medicală; orice farmacie, centru de verificare
anuală a sănătăţii sau alt centru de desfacere cu
amănuntul.

Exactitate dovedită
MiniOmni™ se bazează pe tehnologia cantitativă cu ultrasunete
brevetată Sunlight Omnipath™, care s-a dovedit- în miile de
instalări din întreaga lume ale Sunlight Omnisense – că furnizează
măsurători din multiple puncte ale densităţii oasoase.
MiniOmni™ este singurul aparat ecografic, disponibil în prezent,
care efectuează măsurători în multiple puncte şi care furnizează un
instrument ideal de evaluare timpurie şi diagnostic în lupta
împotriva osteoporozei. Acesta oferă o alternativă eficientă pentru
scanările tradiţionale cu raze x- unde utilizarea densitometriei
osoase DXA pentru diagnostic sau monitorizare nu este posibilă
datorită costului sau
limitărilor geografice
ale sistemelor
disponibile şi
cazurilor în care
expunerea la
raze x trebuie
evitată.
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Avantajul MiniOmni™
• Siguranţă dovedită
- Fără radiaţii
- Neinvazivă
• Mare exactitate
- Utilizează tehnologia confirmată de piaţă Omnipath™
- Măsurători precise–o opţiune unică de măsurare în puncte multiple
- 4 baze de date etnice pentru bărbaţi, femei şi copii
• Excepţional de convenabilă
- Cost scăzut al sistemului
- Fără consumabile, cu costuri de operare apropiate de zero
- Utilizaţi propriul PC / Laptop
• Ultra compact şi portabil
- Foarte uşor şi compact
- Conectivitate USB ; operare Windows®
- Cutie convenabilă pentru transport

Radius

Falangă

Tibia

Metatarsian

Omnipath™ – O tehnologie dovedită pentru diagnosticare şi
monitorizare-Oriunde, oricând, pentru oricine

Tehnologia cu transmisie axială Omnipath™ brevetat de Sunlight măsoară viteza undelor ultrasonice
propagate de-alungul axei de maximă rezistenţă a osului . Măsurarea sa "de-a lungul osului" elimină
efectele ţesutului moale, permiţând mai multe rezultate exacte.

Multi-puncte – Calea dreaptă

Omnisense™ şi MiniOmni™ sunt singurele sonometre pentru oase de pe piaţă care pot măsura în puncte
multiple ale scheletului. Testarea multipuncte furnizează o mai bună şansă de identificare a cazurilor
individuale de osteoporoză precum şi flexibilitatea în testarea pacienţilor care nu pot fi testaţi într-un
anumit puunct al scheletului . Măsurătorile în puncte multiple prezintă de asemenea avantaje în
rezultatele testelor de monitorizare , deoarece oase diferite pot răspunde la tratament în procente diferite.

Un raport al măsurătorii uşor de înţeles
Toate informaţiile relevante sunt prezentate
într-un raport de măsurare uşor de înţeles,
permiţând diagnostice imediate, reţete şi
scrisori de recomandare după nevoie – în
doar câteva minute.
Raportul cuprinde:
- Rezultatele măsurătorilor—prezentate
într-un grafic colorat uşor de citit
- Detalii pacient şi istoric al măsurătorilor
- Rezultate ale scorurilor T şi Z

Despre BeamMed

BeamMed Ltd., deţinătorul brandului Sunlight™,
dezvoltă , produce şi comercializează tehnologie
avansată pe bază de ultrasunete şi aparate pentru
evaluarea, diagnosticarea şi monitorizarea
osteoporozei şi pentru evaluarea osoasă de
vârstă. Cu mii de instalări Sunlight pe întreg
globul, şi oferirera unui produs în dezvoltare,
BeamMed este recunoscută ca furnizorul lider
pentru soluţiile de diagnosticare şi monitorizare
legate de sănătatea osoasă.
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