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Slayt Kapasitesi
Objek ﬂer

Çözünürlük

Tarama Hızı (15x15mm at 20x)
Fokus Tekniği
Dijital Slayt Kayıt Forma
Lam Tepsi Kapasitesi
Lam Ölçüsü
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S Apo 10X/0.3
Plan APOCHROMAT 20X/0.75
S Apo 40X/0.75 (Opsiyonel)
40X: 0.2µm/pixel
20X: 0.5µm/pixel
60 sn
Real-Time Auto Focus (Gerçek Zamanlı Otoma k Odaklama)
JPG2000 Encoding (Tüm dijital patoloji formatlarını destekler)
6 Lam X 17 Tepsi

6 Lam X 10 Tepsi

6 Lam X 1 Tepsi

1 Lam

76 X 26 mm (76 x 50 mm Opsiyonel)

Bulut Üzerinde Depolama / Paylaşma
Barkod Desteği
Tarama Modları

Normal (Real-Time Autofocus)
Yüksek Hassasiyetli (High Precision Autofocus)
EDF (Extended depth of focus)
Z-stack (Üç Boyutlu Tarama)
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DİJİTAL PATOLOJİ TARAYICI AİLESİ
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Dijital Slayt Tarayıcıları
Telekonsültasyon I Klinik Tanı I Analiz I Eği m I Arşiv I Frozen
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Sonsuz Yüklemeli Dijital Slayt Tarayıcı

60 ve 102 Lam yükleme kapasiteleri
APOKROMAT objek ﬂerle yüksek çözünürlüklü tarama
Yüksek hızlı tarama kabiliye (60 sn. 1,5x1,5 cm)

Dijital Slayt Tarayıcıları

Opsiyonel yüksek büyütmeli objek ﬂer

Argenit [easyscan] yüksek hasta kapasiteli tüm hastane ve patoloji laboratuvarları için hızlı ve yüksek çözünürlüklü
tarayıcı çözümleri sunar. Tekli, al lı, 60 ve 102 lam kapasiteli ve sonsuz lam yükleme seçenekleriyle hız, yüksek kapasite
ve yüksek kaliteyi bir arada sunan 20x ve 40 x büyütmelere sahip r.(Opsiyonel objek ﬂer eklenebilir.) Sonsuz lam yükleme
sistemi sayesinde tarama sırasında düzenli olarak lam tepsisi yüklenebilme özelliği ile 7/24 tarama kapasitesine sahip r.

Yüksek kapasiteli server ve dijital arşivleme
Barkod tanıma sistemi
[easypath] ulusal dijital patoloji pla ormu ile tam entegrasyon

Argenit [easyscan] tarayıcıları yüksek N.A. değerine sahip objek ﬂer ile (20x/0,75) aslına en uygun renk ve çözünürlük
gücüne sahip dijital slaytlar oluşturur.

Hastane bilgi yöne m sistemleri (HIS/HBYS) entegrasyon

Online Frozen İncelemesi ve Manuel Dijital Slayt Oluşturma

[easyscan]Pro Profesyonel Dijital Slayt Tarayıcı
6 Lam yükleme kapasitesi
APOKROMAT objek ﬂerle yüksek çözünürlüklü tarama
Yüksek hızlı tarama kabiliye (60 sn. 1,5x1,5 cm)
3 objek f ile kullanabilme
25.000 saat uzun ömürlü LED aydınlatma
[easypath] ulusal dijital patoloji platformu ile tam entegrasyon
Mega kaset (76x50 mm lam) ile uyumlu tarama

Akıllı telefonlar ile Telepatoloji imkanı
Frozen İşlemini on-line takip edebilme
Mikroskop kamerasını internet üzerinden paylaşma
Bulut pla ormu üzerinden motorize mikroskop kontrolü
Mikroskop kamerasını paylaşırken telekonferans imkanı
Makroskopi kamerasını paylaşma (opsiyonel)
Tüm tabletler ve cep telefonları ile kullanabilme
Standart manuel mikroskop ile dijital slayt oluşturma ve paylaşma
Bulut üzerinden frozen gözlem odası oluşturarak akıllı telefon/tablet üzerinden grup konsültasyonu imkanı

Dijital Slayt Üzerinden Tele-konsültasyon ve Eğitim

[easyscan] Dijital Patolojik Analiz

Dijital slayt üzerinden patoloji uzmanlık eği mi imkanı

Tanı koymaya yardımıcı dijital analizler

Standart içerik, yüksek çözünürlük ve yüksek hız

Ki67 Analizi

On-line E-sınav pla ormu (sınav ve quiz oluşturma)

Karaciğer yağlanma (Steostosis) Oran Analizi

Bulut pla ormu üzerinden konsültasyon ve ikinci görüş imkanı

Kanserli bölgelerin (ROI) otoma k tanımlanması

İnternet üzerinde çalışma grubu oluşturma / Grup ile vaka paylaşma

Sonuçları Excel tablosu olarak alabilme

Hastane bilgi yöne m sistemleri (HIS/HBYS) entegrasyon

Tüm ROI lerdeki analizlerin ista s kleri

Tüm browserların üzerinden çalışabilme (safari, chrome, v.b)

Analizleri vaka al na kayıt edebilme
CAP 2018 normlarına uygun raporlama modülü
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Tekli Dijital Slayt Tarayıcı

Tek Lam yükleme kapasitesi ile en hesaplı dijital slayt tarayıcı
APOKROMAT objek ﬂerle yüksek çözünürlüklü tarama
Yüksek hızlı tarama kabiliye (60 sn. 1,5x1,5 cm)
3 objek f ile kullanabilme
25.000 saat uzun ömürlü LED aydınlatma
[easypath] ulusal dijital patoloji pla ormu ile tam entegrasyon
Küçük boyutları ve kolay kullanımı ile dijital patolojiye kolay geçiş

