
Calitate

Pasiune

Consecvenţă

Ü Software medical

Ü Măsurători  cantitative  ale
investigaţiilor cerebrale RMN

Ü Segmentare  şi  determinare
automată a volumelor structurilor

creierului

Ü Compararea volumelor rezultate cu
valorile normale
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NeuroQuant este un software medical
revoluţionar  care  permite  ca  măsurarea  RMN
cantitativă să fie o parte din rutina practicii clinice.
Oferă neurologilor, radiologilor, cercetătorilor clinici și
centrelor de imagistică obţinerea de rezultate fiabile şi
obiective.

NeuroQuant segmentează automat și măsoară volumele structurilor cerebrale și compară aceste
volume cu valorile normale. Ajutând medicii să reducă subiectivitatea procesului lor de diagnosticare,
NeuroQuant aduce măsurătorile cuantificate ale neurodegenerării direct la desktop‐ul specialistului.

Ü Opţiuni de automatizare completă

Ü Nu  este  necesară  încărcarea  manuală  a
imaginilor

Ü Rapoartele sunt disponibile, pentru
consultare,  în  PACS  în  mai  puțin  de  10
minute

Ü Evaluări ulterioare cu alinierea automată în
plan longitudinal a studiilor

Ü Măsurători  ale  volumului  pentru  78  de
structuri ale creierului

Ü 5 rapoarte volumetrice pentru diferite
evaluări clinice ale afecţiunilor neurologice

Ü Valorile rezultate sunt comparate cu
valorile normale specifice vârstei şi sexului

Ü Indicele de asimetrie stânga-dreapta

Software  medical  care  permite  segmentarea  automată  a  studiilor  imagistice
cerebrale şi care reduce timpul necear interpretării

Cuantificarea volumelor permite evaluarea bolii şi monitorizarea evoluţiei acesteia

Evaluare şi cuantificare rapidă şi facilă a volumelor structurilor cerebrale utile pentru:

Boala Alzheimer

Pierderi ale memoriei

Scleroze multiple

Traumatisme craniene/traume ale creierului

Dezvoltarea creierului la copii cu vârsta de peste 3 ani
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Raportul furnizat de NeuroQuant ajută medicii în evaluarea pacienților cu
insuficiență cognitivă și pierderi ale memoriei, furnizând măsurători cantitative
obiective ale degenerării hipocampului şi a ventriculilor laterali inferiori, aspect util
în evaluarea demenţei.

Evaluarea măsuratorilor
structurilor creierului

Raportul  generat  conţine
valorile  relative  şi  absolute  ale
hipocampului, ventriculilor
laterali, ventriculilor laterali
inferiori şi scorul HOC.

Rezultatele  obţinute  sunt
automat comparate cu valorile
normale corespunzătoare sexului
şi vârstei persoanei investigate.

Determinarea scorului
HOC

HOC este un factor calculat
care se utilizează pentru a estima
atrofia lobului temporal.

Aceasta ține cont de pierderea
volumului hipocampului, precum
și  de  creșterea  spațiului  umplut
cu  lichid  datorită  pierderii
volumului acestuia.

Monitorizarea
evoluţiei în timp

Permite compararea
rapidă  și  ușoară  a
modificărilor  volumului
structurii creierului, pe
același raport, în momente
diferite de timp.

Evaluarea probabilităţii
afecţiunilor cu simptome
similare

Oferă  medicilor  măsurători
suplimentare pentru a ajuta la evaluarea
și  excluderea  demenței,  ca  şi  cauză
principală,  permiţînd  acestora  să  se
concentreze asupra altor posibile cauze
ale pierderii memoriei, cum ar fi
îmbătrânirea  normală,  problemele
legate de somn, medicamente, depresie,
alcool sau anxietate.

Imagini în secţiune axială, sagitală
şi coronală

Datele paşaportale ale
pacientului

Tabel detaliat cu valorile volumului
brut al structurii analizate, volumului
intracranial (ICV) precum şi indicatorii

statistici corespunzători (repartiţia
normală şi valoarea quantilei)

Afişarea grafică a valorilor obţinute relaţionată cu valorile normale specifice sexului şi vârstei pacientului investigat
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Raportul furnizat de NeuroQuant prezintă volumul absolut şi relativ al
hipocampului drept şi stânga precum şi asimetria dintre ele.

Furnizează informaţii utile medicilor în procesul de diagnosticare şi evaluare a
epilepsiei lobului temporal şi a condiţiilor neurodegenerative unilaterale.

Permite evidenţierea diferenţelor de volum dintre hipocampul drept şi stâng.

Evaluarea măsuratorilor
structurilor creierului

Raportul  generat  conţine  valorile
relative şi absolute ale hipocampului drept
şi stâng precum şi asimetria dintre ele.

Rezultatele  obţinute  sunt  automat
comparate cu valorile normale
corespunzătoare  sexului  şi  vârstei
persoanei investigate.

Măsurători precise şi
obiective

Evaluarea asimetriei
hipocampului, dincolo de ceea ce
se  consideră  asimtrie  normală
specifică vârstei, permite mecilior
să  identifice  sursa  crizelor  de
epilepsie.

Monitorizarea
evoluţiei în timp

Permite compararea
rapidă  și  ușoară  a
modificărilor  volumului
structurii creierului, pe
același raport, în momente
diferite de timp.

Ajutor pentru cazurile
dificile

Asimetrie subtilă

Pierderea  bilaterală  a
volumului hipocampului

Înclinarea capului pe timpul
efectuării investigaţiei

Imagini în secţiune axială, sagitală
şi coronală

Datele paşaportale ale
pacientului

Tabel detaliat cu valorile volumului brut
şi a volumului intracranial (ICV) ale

hipocampului drept şi stâng precum şi
indicatorii statistici corespunzători (repartiţia

normală şi valoarea quantilei).
Indicele de asimetrie stânga-dreapta

Afişarea grafică a valorilor obţinute relaţionată cu valorile normale specifice sexului şi vârstei pacientului investigat
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Raportul, de 2 pagini, permite evaluarea volumelor a 9 structuri ale creierului şi
moniotorizarea acestora în timp pentru determinarea evoluţiei sclerozelor multiple
sau a altor afecţiuni neurodegenerative.

Evaluarea măsuratorilor structurilor
creierului

Furnizează informaţii despre volumul absolut și
relativ al întregului creier, a ventriculelor laterale,
talamusului,  a  materiei  cenuşii  și  albe,  a
ventriculului trei, a hipocampului și a ventriculului
lateral inferior

Rezultatele obţinute sunt automat comparate
cu  valorile  normale  corespunzătoare  sexului  şi
vârstei persoanei investigate.

Monitorizarea
neurodegenerării

În  plus  faţă  de  rezltatele
obţinute  prin  T1  WMH,
monitorizarea atrofierii
talamusului, intregului creier, a
materiei  cenuşii  şi  albe, permite
medicilor  o  evaluare  complexă
sclerozelor multiple

Monitorizarea
evoluţiei în timp

Permite compararea
rapidă  și  ușoară  a
modificărilor  volumului
structurii creierului, pe
același raport, în momente
diferite de timp.

T1 WMH

D e t e r m i n a r e a
volumului  găurilor
negre din materia albă
pe baza rezultatelor
obţinute prin aplicarea
T1 WHM

Afişarea grafică a valorilor obţinute relaţionată cu valorile normale specifice sexului şi vârstei pacientului investigat

Datele sunt disponibile şi în format tabelar
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Raportul furnizează informaţii despre volumul parenchimului frontal stâng şi drept
precum şi despre ventriculii laterali.

Permite medicilor să evalueze gradul de dezvoltare cerebrală a copiiilor cu vârsta
mai mare de 3 ani.

Imagini în secţiune axială, sagitală
şi coronală

Datele paşaportale ale
pacientului

Tabel detaliat cu valorile volumului
parenchimului anterior şi a

ventriculilor laterali

Afişarea grafică a valorilor obţinute relaţionată cu valorile normale specifice sexului şi vârstei pacientului investigat

Rapoarte  personal i zate

Permite selectarea a cel mult 9
structuri de analizat (stânga,
dreapta, ambele şi asimetrii)

Permite încorporarea de structuri
care nu sunt incluse într-un raport
standard

Permite compararea valorilor
obţinute  cu  valorile  normale
specifice vârstei şi sexului
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Raportul furnizat de NeuroQuant ajută medicii să cuantifice schimbările
surevenite în structurile creierului ca urmare a traumatismelor cerebrale sau a
afecţiunilor degenerative.

Furnizează informaţii despre volumul a 39 de structuri, în ambele emisfere,
sortate după lobi şi regiune.
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NeuroQuant este marcă înregistrată a companiei CortechLabs în S.U.A. şi la nivel mondial.

Toate celelalte mărci folosite în prezentul material sunt mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.

Excelenţă
prin calitate !

Ü Primul  software  de  imagistică  medicală
comercial destinat segmentării automate

Ü Certificat FDA (2006), CE

Ü Folosit în peste 700 de clinici


