
Visual ização Avançada

A TeraRecon é a maior provedora independente de soluções para visualização de imagens médicas. Com foco na inovação avançada 
em processamento de imagens oferecemos ferramentas avançadas de pós-processamento para visualização 3D de classe mundial, 
bem como um espectro de visualização de imagem médica corporativa, interpretação de diagnóstico, compartilhamento de imagem, 
interoperabilidade e soluções de colaboração. As soluções TeraRecon promovem a acessibilidade, o desempenho, a funcionalidade 
clínica e o fluxo de trabalho de imagens médicas em muitas áreas do ecossistema de saúde.

Dentro ou fora de seu PACS, em centro cirúrgico ou qualquer outra necessidade, a visualização avançada do iNtuition garante que 
seu workflow seja perfeito e seus custos de imagem sejam minimizados. Não é nenhum segredo que a TeraRecon foi a pioneira na 
introdução de soluções realmente escalonáveis e impressionantemente intuitivas. Esse compromisso com a inovação continua a trazer 
novos pacotes clínicos e ferramentas avançadas, estendendo a visualização avançada para cobrir um amplo espectro de necessidades 
e especialidades para sua organização

CAPACIDADES EXTENSIVAS
Fornecedor independente para sua estratégia de gerenciamento 

de imagens. Capaz de integrar com Pacs ou VNAs.

WORKFLOW PATENTEADO

Os workflows do iNtuition estão no 
centro de sua inovação e automação. 
Os modelos de workflow são 
essencialmente apresentados em 
3D multi-step que alavancam a 
saída do Software Advanced Pre-
Processing(Aquarius APS), incluso em 
todos os nossos pacotes clínicos

ESCALAB ILIDADE INADEQUADA

Nosso sistema possui software 
com tecnologia de informação 
para roteamento de imagem 
separado (Aquarius Gate), software 
préprocessamento avançado (Aquarius 
APS) e software de renderização 
(AquariusNet), tornando o sistema 
mais escalonável, flexível e capaz de 
processar volumes enormes de dados 
de imagem em toda a sua organização.

PROCESSAMENTO AVANÇADO

Rápido e poderoso. Mais de 4.000 
clientes contaram com o Aquarius 
APS e Aquarius Gate para fornecer 
dados pré-processados em seus 
workflows de diagnóstico onde e 
quando precisaram.

COISAS INCRÍVEIS ACONTECEM
TM

Quando você caminha com um visualizador avançado de imagens



WORKFLOW
WORKFLOW INTU ITION
A rapidez e a facilidade com que você lê os estudos são em grande parte determinadas pelo fluxo de trabalho clínico do sistema que 
está utilizando. A visualização avançada no iNtuition da TeraRecon foi projetada para orquestrar uma experiência sem esforço.

Uma arquitetura de servidor única e centralizada suporta uma variedade de workflows, desde o pré-processamento inteligente que 
acontece internamente até a validação e interpretação de cada stakeholder clínico no ciclo de vida de um estudo de imagem avançado.

TEMPLATES  WORKFLOW
O TeraRecon permite que você personalize modelos de fluxo 
de trabalho de modo a oferecer um processo estruturado com 
automação inteligente em cada etapa. Ao seguir um modelo de fluxo 
de trabalho, uma cena é criada para o estudo específico que você 
pode salvar e distribuir para os clínicos.

“Eu uso o TeraRecon há cerca de 8 anos. Para mim, o iNtuition da TeraRecon provou ser um parceiro robusto 
e confiável na rotina diária de pós-processamento CT em 3D e planejamento de TAVR, bem como para o meu 
trabalho de pesquisa. É notável o diagnóstico do fornecedor de CT, o que é importante quando se analisam 

casos de várias instituições em todo o mundo.”

PHILIPP BLANK, MD

ST. PAUL’S HOSPITAL |  VANCOUVER, BR ITISH COLUMBIA, CANADA



As imagens são enviadas para a TeraRecon para serem 

pré-processadas. Os resultados são enviados para 

renderização que aguardam a interação clínica.

As imagens pré-processadas são revisadas e 

validadas por um tecnólogo ou médico, criando 

uma cena de trabalho.

AUTOMAÇÃO

LEITURA 

COMPARTILHAMENTO

VALIDADE

Os médicos intérpretes lêem a cena de trabalho 

validada ou editam e validam o próprio estudo 

com interações adicionais.

Imagens e/ou cenas de fluxo de trabalho estão 

disponíveis para análise em qualquer lugar através 

da tecnologia de visualização e compartilhamento 

médico da empresa TeraRecon.

* Currently in development.  Not for clinical or diagnostic use.

PROCESSAMENTO AVANÇADO
Há uma razão pela qual nossa plataforma de visualização é chamada “iNtuition“. A automação que entra no pré-processamento de 
imagens pode fazer um usuário se sentir como se tivéssemos lido suas mentes. A tecnologia de pré-processamento da TeraRecon 
trabalha nos bastidores para atingir o objetivo de deixar o usuário diretamente em um estado de revisão.

Este pré-trabalho pode basear-se no conhecimento do sistema ou nas referências do usuário para preparar visões de imagem e 
medições em moldes e cenas de trabalho, reduzindo drasticamente o tempo que um usuário final deve gastar trabalhando em um caso 
e melhorando o tempo de atendimento ao paciente.



ESCALABILIDADE
Além dos sofisticados conjuntos de ferramentas multi 
especialidade, a TeraRecon pode oferecer um modelo 
baseado em empresa escalável. A visualização avançada 
do iNtuition da TeraRecon está disponível em três Grupos e 
escalonável para atender às necessidades de sua empresa - 
de uma clínica única a um sistema de saúde completo.

Determine a implementação de tamanho apropriado para sua 
organização, identificando o número de usuários simultâneos 
que você terá:

1. Software Suites – Silver, Gold, Platinum

2. Modelos de licença – Usuários Concorrentes, Capacidade 
da fatia, e

3. Tamanho – XS, S, M, L-XL

Fizemos isso incrivelmente simples.

PACOTES 
CLÍNICOS

Personalizamos as nossas funcionalidades para se 
adaptar a necessidade da clínica. Cada pacote clínico 
oferece uma ampla gama de ferramentas e fluxos de 
trabalho específicos para cada modalidade.

Mais ferramentas em cada pacote significam mais 
valores para os clínicos.

TAMANHO DA SOLUÇÃO

Pacotes
iNtuition

Silver
Suite

Gold
Suite

Platinum
Suite

Navegação
Volumétrica • • •

CT Cardíaco • •
CT Cabeça e 
Pescoço • •

CT Peito • •
CT Corpo • •
Radiologia 
Intervencional • •

EVAR • •
TAVR • • 
Body Fusion • •
MR Corpo • •
Maxillo-Facial • •
iGENTLE •
Segmentação
Pulmonar •

Segmentação
Hepática •

MR Cardíaco •
Autobatch •

XS Small
standalone

Small/
Medium

Large/XL

Usuários

concorrentes

Capacidade

de fat ia

1-4

1.500  
b is 

 6 .000

1-3

1.500  
b is 

 4 .500

5-9

7.500  
b is 

 13.500

10-30

15.000 
bis 

 45.000



CT Cabeça e Pescoço
• Ferramentas de avaliação vascular

• Suporte de dados de fonte dupla

• CBF, CBV, MTT, TTP, TOT, RT e tipos de   
 mapa gráficos de captação

• Fusão de imagens

Navegação Volumétrica
• Para 2D, 3D e visualização 4D

• Criação da configuração do workflow

• Ferramentas de medição

• Processamento de Imagens e Geração de 
      Relatórios

CT Cardíaco 
• Análise e quantificação cardíaca

•  Criação automatizada da linha central

•  Pontuação de cálcio com várias opções  
 de banco de dados

•  Análise específica de lesão

CARACTERÍSTICAS DO PACOTE CLÍNICO

CT Peito  
• Segmentação automatizada do pulmão

•  Análise do volume pulmonar e   
 histograma

•  Identificação da estrutura esférica

•  Opções de acompanhamento   
 comparativo

•  Virtual Flythrough

CT Corpo
• Volume do órgão e saída do histograma

•  Suporte dinâmico de dados

•  Identificação da estrutura esférica

•  Filtragem dinâmica de imagens

•  Suporte de dados de fonte dupla

•  Colon Flythrough

Radiologia Intervencional
• Ferramentas de análise de linha de centro

•  Planejamento Stent-Graft

•  Reforma planar curvada

•  Análise e ferramentas de

 acompanhamento

•  Perspective Flythrough



EVAR
• Modelo de planejamento definida pelo  
 usuário

• Diâmetro vs. Distância e exibições   
 transversais

• Visão reta, diâmetro e medidas de   
 comprimento

• Modelos de relatórios específicos de   
 fornecedores incorporados

TAVR 
• Segmentação e Orientação da Raiz   
 Aórtica

• Pré-processamento e extrações de linha  
 central

• Modelo de Planejamento Definível pelo  
 Usuário

•  Saída do relatório

MR Corpo
• 2D, 3D, 4D MR sequencial de imagens

• Ferramentas de análise de linha de centro

• Análise e Ferramentas de   
 Acompanhamento

•  Análise do tempo de intensidade ROI

iGENTLE
• Gerenciamento de redução de ruído

• Melhoria da eficácia na qualidade da   
 imagem 3D

• Melhore o contorno, as características de  
 segmentação e a precisão da linha central

Maxillo-Facial
• Projeção panorâmica

• Reconstrução Multiplanar Seccional

• Caminho Definitivo do Groove   
 Mandibular

Body Fusion 
• Registro de Fusão

• Subtração

• CT, MR, PET, SPECT

• Correção de movimento

• Mínimo, Máximo, Média, Desvio Padrão,

 Valores Padrão de Absorção (SUV)

•  Visualizador de resultados e   
 acompanhamento



 

Segmentação hepática
• Segmentação hepática semi-  
 automatizada

•  Opções de classificação vascular

•  Opção de corte múltiplo para

 planejamento pré-cirúrgico

•  Filtragem dinâmica de imagens com   
 níveis de filtragem configuráveis 

MR Cardíaco
• Análise volumétrica da fração de ejeção

•  Detecção de Contorno Interior e Exterior  
 LV / RV

•  AHA17-Segmento-Modelo

•  Dinâmica de Fluxo

 Autobatch
• Pré-processamento de dados de imagem

•  Saída em Lote 2D - Reforma de Dados de  
 Imagem em Planos Alternativos

• Criar uma série derivada com qualquer  
 número de imagens, FOV, espessura de  
 laje, Slice espaçamento e Rendering   
 Mode, incluindo MIP

Segmentação pulmonar
• Segmentação pulmonar e traqueal

• Segmentação Lombar Semiautomática com  
 Cálculos de Volume

• Identificação da Estrutura Esférica

• Atenuação baixa

• Tempo de duplicação

• Critérios RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, Cheson

• Filtragem dinâmica de imagens com níveis de  
 filtragem configuráveis



Na TeraRecon, continuamos nos esforçando para inovar à frente 

do mercado, fornecendo soluções que influenciam os cuidados 

clínicos através das organizações de saúde, capacitando os 

médicos com melhor acesso a imagens médicas e ferramentas 

de suporte à decisão clínica. Como parceira de seus clientes, 

a TeraRecon ajuda a consolidar muitos projetos de imagens 

médicas e a reduzir custos.

Continuaremos a liderar a indústria de visualização avançada 

e incorporar essas ferramentas de pós-processamento de 

imagem de classe mundial na próxima geração de soluções de 

visualização, interpretação, compartilhamento e colaboração de 

imagens médicas.

Continuar liderando a 
indústria de visualização 
avançada com ferramentas 
de classe mundial

COISAS INCRIVEIS ACONTECEM
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Como podemos ajudar?

Implementação

Utilizar as melhores 
práticas e metodologias 

comprovadas

Inovação

Implemente diretamente 
os aprimoramentos 
futuros de software 
com comentários e 

feedbacks.

Otimização

Consolide e otimize seus 
sistemas para aproveitar ao 
máximo seu investimento 

em tecnologia.

Inteligente

Economize tempo e 
dinheiro com soluções 

pré-prontas.

Estratégia

Defina suas metas e 
uma visão unificada 

para o futuro

imexmedicalgroup.com.br

Televendas 0300 789 3771

DISTRIBUIDOR


