
Atrofia quantificada.

����������®

��������������������������
�����������������������������
������
���

	���������

�����������
�����������

���������
�����

�����������
�������������������
��������

Eleve sua capacidade de diagnosticar rapidamente e monitorar de 
perto os distúrbios cerebrais neurodegenerativos com ferramentas 
automatizadas confiáveis. O NeuroQuant® é o primeiro software 
aprovado pelo FDA 510(k) da FDA, marca CE e aprovação para uso 
pelo Health Canada, Austrália, Coreia e Brasil, oferecendo aos médicos 
uma análise de imagem quantitativa pós-processamento por 
Ressonância Magnética rápida, precisa e totalmente automatizada.

Fácil de integrar ao seu sistema PACS existente, o NeuroQuant® 
fornece medições volumétricas de estruturas cerebrais e compara os 
volumes a um banco de dados normativo ajustado para idade, sexo e 
volume intracraniano. Substitua processos manuais demorados por 
tecnologia automatizada avançada que acelera sua análise, para que 
você possa dedicar mais tempo aos pacientes.

Aumente sua impressão clínica com dados 

volumétricos objetivos e imagens codificadas por 

cores de estruturas cerebrais.

A segmentação automática de imagens a partir de 

imagens radiográficas (3D T1 MRI) esta disponível 

no PACS em 5-7 minutos. Se o ID do paciente já estiver no sistema, o 

NeuroQuant® extrairá dados prévios para realizar 

avaliações de vários pontos no tempo para avaliar as 

alterações no volume da estrutura cerebral ao longo 

do tempo - todas indicadas no mesmo relatório.
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Identificar e avaliar a neurodegeneração em seus 

estágios iniciais para auxiliar no tratamento e no 

planejamento do estilo de vida dos pacientes.
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A saída de visualização de alteração fornece uma 

comparação precisa de duas varreduras 3D T1 e 

destaca as mudanças volumétricas entre pontos 

de tempo em uma sobreposição de mapa de calor 

de fácil interpretação.
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O volume do cérebro do CorTechs Labs compara 

os resultados (baseados em idade e sexo) com 

milhares de coortes saudáveis no banco de dados 

normativo NeuroQuant.
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Realize avaliações contínuas em vários momentos 

para avaliar as mudanças no volume da estrutura 

cerebral ao longo do tempo - todas indicadas no 

mesmo relatório.
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