Innowacja w dermoskopii

Pionier oraz lider na rynku cyfrowej dermoskopii
Firma FotoFinder już od ponad 20 lat wyznacza nowe standardy jakości w dziedzinie
cyfrowej dermoskopii oraz fotograficznej dokumentacji medycznej. To nie przypadek,
że wideodermoskopy FotoFinder są wiodącymi systemami, dostępnymi już w 60 krajach
na świecie. Wysoka jakość zarządzania została udokumentowana Certyfikatem
ISO 9001:2008.

Inwestycja w przyszłość
Wysokiej klasy system FotoFinder Vexia HD łączy w sobie świetną jakość wykonania
oraz doskonałe zdjęcia. Każde urządzenie podlega ścisłej kontroli jakości i jest
wykonywane na zamówienie w Niemczech. Jego wszechstronność oraz
zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwala na
stosowanie go w diagnozie zarówno stanu skóry jak i włosów. Ten niezawodny
system pozwala na zwiększenie możliwości diagnostycznych praktyki lekarskiej,
a co za tym idzie pomoże w jej rozwoju.

Medyczne systemy dokumentacji medycznej kluczem do Twojego sukcesu

Wyjątkowa jakość obrazu FotoFinder
Kamera Medicam 800HD oferuje doskonałą jakość w rozdzielczości Full HD. Jest
ona dostępna zarówno w podglądzie na żywo, jak i w wykonanych zdjęciach.
FotoFinder, jako jedyny system na rynku, daje możliwość pracy w trybie
maksymalnej rozdzielczości w obu trybach (podgląd na żywo, fotografia).
Opatentowany, precyzyjny obiektyw zapewnia znakomity, krystalicznie czysty
obraz, przy różnych powiększeniach, w świetle spolaryzowanym lub z użyciem
imersji. Kamera FotoFinder używa tylko zoomu optycznego, dzięki czemu nie
obserwujemy utraty jakości, w zależności od powiększenia. Oświetlenie diodami
LED zapewnia doskonałą widoczność zmian skórnych.

Diagnostyka na najwyższym poziomie
FotoFinder zapewnia nowy poziom opieki nad pacjentem. System oferuje
kompleksową platformę diagnostyki skóry. Obrazy dermoskopowe są przypisane
do pacjenta oraz do konkretnej lokalizacji, dzięki czemu znacznie łatwiej
porównywać zdjęcia i śledzić postępy leczenia. Dodatkowe oprogramowanie
eksperckie, daje możliwość wykonania np. trichoskopii. Pozwala to zaoferować
kompleksowe usługi dla szerokiego grona pacjentów.

Specjalistyczne oprogramowanie Moleanalyzer
Program Moleanalyzer został opracowany we współpracy z Wydziałem
Dermatologii na Uniwersytecie w Tübingen w Niemczech. Wykorzystuje
algorytmy rozpoznawania wzorców zmian melanocytowych. Oprogramowanie
Moleanalyzer to sprawdzony system z wysokim poziomem czułości. Analizując
dwa obrazy z różnych badań równolegle, można zaobserwować zmiany, jakie
zaszły w danym miejscu wraz z upływem czasu. FotoFinder poprawia
dokładność diagnostyczną.

FotoFinder to:
•

Pionier nowych technologii na rynku od ponad 20 lat

•

Światowy lider w dziedzinie technologii videodermoskopowej,
mapowania ciała oraz dokumentacji medycznej.

•

Kilka tysięcy zadowolonych klientów w ponad 60 krajach na świecie.

•

Gwarancja jakości: „Made in Germany”

•

Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008
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www.fotofinder.de
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