Combinação de Design inovador e tecnologia de
vanguarda proporcionam diagnósticos decisivos e
ergonomia singular

O GIOTTO CLASS é o culminar de 25 anos de
experiência em pesquisa e desenvovimento de
melhores instrumentos para o diagnóstico mais
precoce possível do cancro da mama.
É precisamente esta esperiência que nos permitiu
construir um sistema completo, multifuncional,
que preconisa uma solução exclusiva com
todas as funções conhecidas e algumas mais
verdadeiramente inovadoras.

Concebido com tecnologias de vanguarda originais
que garantem resultados clínicos superiores
utilizando baixas doses.
Para além da Tomossíntese, o Giotto Class
oferece numerosas soluções diagnósticas, tais
como a biopsia com imagens de Tomosíntese
com o paciente em posição ortostática ou
em decúbito ventral ou em qualquer angulo
intermédio.

GIOTTO CLASS é um dispositivo para
Tomossíntese que cumpre numerosas e
inovadoras soluções 3D.
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Excelência em qualidade
de imagem e ergonomia

Alta tecnologia de utilização
simplificada concebida para
proporcionar a melhor ergonomia.
AWS Intuitiva, contolos tácteis e
software RAFFAELLO dedicado à
senologia.

■ GIOTTO CLASS é um sistema
versátil que realiza:
- TOMOSSÍNTESE
- IMAGEM VIRTUAL
- FFDM
- BIOPSIA com Tomossíntese
ou Estereo com paciente em
decúbito ventral ou ortostatismo
- DUPLA ENERGIA

■ Conseguirá a mais elevada
qualidade clínica graças a
tecnologias de vanguarda:
Tomossíntese: Step & Shoot
Pixeis originais: Sem BINNING
(85 µm)
Software de Reconstrução
Iterativo dedicado a Tomossíntese
Tomossíntese em angulo de 30º
Apenas 11 exposições
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Mammo

Digital mammography hardly
revealed a parenchimal distorsion
not clearly identified with the
magnification.

Step & Shoot
A Tomossíntese acontece por movimento da
ampola de raios-x, mas, parando-a a cada
exposição, permite a aquisição angular com
a ampola estacionária; o resultado é uma
imagem focada com contornos nítidos.

Software de Reconstrução Iterativa
Este software dedicado de Tomossíntese foi
desenvolvido para ser extremamente preciso
na reconstrução, produzir imagens com o
mínimo de artefatos e para obter reduções
drásticas da dose.
É versátil e permite aplicar geometrias e
angulos para optimizar a reconstrução de
imagens de Tomossíntese.

Tomo

The same breast analyzed by Tomosynthesis,
gives an improvement in detection and in lesion’s
characterization.

Sem BINNING
Na Tomossíntese utilizará o detetor de Selenio
Amorfo em resolução máxima, lendo cada
pixel a 85µm, sem binning, porque o binning
provoca perdas de resolução.
Garantimos a melhor visualização de
estruturas e microcalcificações.

Tomossíntese com angulo de 30º
Optimiza com uma rápida aquisição, o perfil
da sensibilidade de corte da informação 3D.

11 Exposições apenas
Permite obter em cada exposição uma
elevada relação sinal/ruído e consequente
aumento de qualidade de imagem.
11 exposições, é uma solução que nos
proporciona qualidade de imagem e elevado
ritmo de aquisição.

Soluções Tecnológicas que Proporcionam
Elevada Qualidade Clínica

Mammo

2D mammogram. A suspicious
cluster of microcalcifications
is barely visible due to the
superimposed structures.

Tomo

Tomosynthesis helps to better evaluate the
visualization of the microcalcifications in specific
slices and increase the overall visibility.

G-View: Imagem
Sintética de 3D para 2D
O novo software integrado, G-View,
permite reconstrução sintética de
imagens mamográficas normais a
partir de imagens de tomossíntese.
Substituindo novas aquisições pelas
imagems sintéticas 2D, reduz-se
dramáticamente a dose e tempo de
compressão para a paciente.
É possível com um simples clique,
rever em poucos segundos, as
projeções G-View após aquisição de
tomossíntese.
Mammo

Conventional 2D FFDM.

G-View 2D-reconstructed
images from tomosynthesis.
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Ergonomia singular
Tomossíntese e 2D em
360º em posição vertical ou
inclinada.
GIOTTO CLASS aproveita o
efeito da gravidade para mais
fácilmente visualizar o tecido
retromamário. Esta característica
única é exclusiva do Giotto
Class.
Todos os movimentos são
automáticos e programáveis.

Rápido e fácil de utilizar em todas as
condições de rastreio ou investigação
clínica.
Máximo conforto para a paciente em todas
as posições. Graças ao seu desenho
e inclinação ajustável, a paciente pode
apoiar-se comodadamente na unidade,
favorecendo o relaxamento muscular.

A inclinação é possível em qualquer
direcção, mesmo em direcção ao
paciente, facilitando o posicionamento e
conforto.
O GIOTTO CLASS oferece a máxima
versatilidade e ergonomia na obtenção
do melhor resultado em cada situação.
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PAINEIS DE COMANDO:
facilmente acessíveis pelo operador,
localizados em ambos os lados da
unidade e na ampola.
Estes comandos controlam os
movimentos ou activam sequências
programadas de movimentos.

INDICADORES DIGITAIS:
Colocados em ambos os lados da
base do compresor. Permanecem
sempre em primeiro plano para
consulta do operador.

INFORMAÇÃO SOBRE:
Força de compressão, Espessura
da mama, Rotação e Inclinação da
Ampola/Detetor.

Detalhes que marcam
a diferença

Estação de Aquisição AWS
extremamente intuítiva para o
operador.
Equipada com um monitor clínico
para exibir imagens e um segundo
ecrã táctil onde todos os parâmetros
da unidade são controlados e
geridos.
A AWS é móvel e permite o
posicionamento na localização
mais conveniente de acordo com o
procedimento a realizar.
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Versatilidade
Ùnica
O GIOTTO CLASS transforma-se
com apenas um movimento simples
de inclinação, numa unidade de
biopsias com tomossíntese para
pacientes em ortostatismo ou em
decúbito ventral.
Terá à sua disposição uma ferramenta
impar para resolver com sucesso
todas as suas necessidades clínicas.
A conversão para decúbito ventral é
rápida e simples.
O acesso da paciente à mesa de
biopsia é facilitado pelo degrau de
conveniência.
A mesa de biópsia é móvel e
rápidamente posicionada e a mama
centrada para início do procedimento.
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Giotto Class proporciona
uma solução superior para
todos os desafios de imagem

É possível operar em Estereo,
Tomo ou modo Combinado.
A posição decúbito ventral
proporciona confiança total
na obtenção dos melhores
resultados de biopsia e
conforto máximo da paciente.
O operador possui acesso
máximo á mama e amplo
espaço de trabalho na area
de intervenção.
RAFFAELLO:
Sofware rápido e intuitivo.
GIOTTO CLASS é compatível
com todos os sistemas
de biopsia comercializados
actualmente.
360º de acesso para Biópsia
com abordagens laterais e
crânio/caudais.
AWS sobre rodas permitindo
a colocação na area de
intervenção para visibilidade
máxima e acessibilidade aos
monitores.
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Estereo, Tomo ou Combinada Biópsia
Guias permutáveis para compatibilidade com
todos os tipos de pistolas e agulhas.
Controlo remoto com ecrã táctil de 5,7”.
O peso total do sistema de biópsia é menor
que 3.5 kg
Sistema de compressão motorizado e/ou
manual com manípulos.

Accessórios:
Compressor 24x30 com janela de 7x7 cm
Compressor 10x10 para acesso lateral
Distanciador para lesões perto da mesaou
para acesso lateral

Acesso
de 360º

Biopsia em decúbito ventral
Ligação á rede ou utilização de baterias
Movimento vertical de 800 mm
Ajuste motorizado do encosto desde os 45º

Abertura mamária com 250 mm e possibilidade
de movimentar 100 mm em todas as direcções
Tirantes de segurança para protecção lateral

até á horizontal para facilitar as fases de pré e

Pares de rodas com travões independentes

pós exame

para maior segurança em fase de exame

Controlo remoto para o movimento vertical e

Apoios de extensão para pacientes fora dos

posicionamento da inclinação

padrões normais
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Janela de biopsia 7 x 7 cm
Precisão de: +/- 1 mm nos 3 eixos X, Y, and Z
Peso da unidade de biopsia: menos de 3.5 kg
Eixo X: motorizado, 260 mm
Eixo Y: motorizado, 80 mm
Eixo Z: motorizado ou manual, 255 mm

Posicionamento da agulha: +/- 1 mm em X,
YeZ
Inclinação estereotática: +/- 15°
Area do detetor em modo biopsia: até 15 cm
x 30 cm
Area útil para recolha de amostras: até 7 cm
em Y, até 8 cm em X
Angulo: 6° fixo em Y, variável em X desde 0°
até +/-90°

Dupla Energia
CEDM é a nova técnica de mamografia

O exame é executado com um tradicional

espetral digital utilizando duas energias

posicionamento 2D. Num curto espaço

distintas em combinação com injeção de

de tempo, com uma compressão única e

contraste iodado.

administrando meio de contraste iodado, duas

O Giotto Class foi concebido para efetuar
exames de dupla energia.

imagems com energias distintas são adquiridas
(uma de baixa energia e outra de alta energia).
O software de subtração de imagem processa
as duas projeções. Rápida e meticulosamente
gera uma imagem clínica para detectar
angiogénese tumoral de modo alternativo á
ressonância magnética com contraste.
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Ao longo da história da IMS, a pesquisa sempre
desempenhou um papel fundamental na concepção
de sistemas e esta filosofia é um princípio orientador
da nossa empresa.
O incentivo e sugestões dados pelos utilizadores dos
nossos equipamentos, provaram ser extremamente
úteis para o lançamento de projectos inovadores e
avançados, como sistema de tomossíntese GIOTTO
CLASS.
Bruno Toniolo
President
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