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Klarhet i realtid: Eluxeo möter CADEYE

Polypdetektion Karakterisering

Polypdetektion och karakterisering med stöd av djup
inlärning och AI. Låt oss introducera dig till CAD EYE, en 
kvalitetsmedveten och outtröttlig assistent. En partner på salen 
med djup kunskap om detektion och karakterisering av polyper, 
som ständigt kikar över axeln. Alltid med ögonen på hela 
skärmen. Nyfiken? Boka en virtuell demo idag.

Vi strävar efter att bistå sjuk vården och 
därmed patienten med bästa möjliga 
utrustning för att maximera kvalitén vid 
koloskopier. 

ENKELT
Med CAD EYE erbjuder vi ett mycket enkelt 
användande för skopisten där systemet styrs 
från endoskopets knappar.

OMEDELBAR RESPONS
Allt sker i realtid, oavsett om det handlar om 
detektion eller karakterisering av fynden.

INTEGRERAT
Samtliga funktioner är integrerade i endo-
skopets knappar där CAD EYE följer de 
olika ljuslägena. 

Vitt ljus och LCI för detektion.  
BLI för karaktärisering.

CAD EYE har ett enkelt och tydligt grafiskt 
användar gränssnitt. Detektionen verifieras såväl 

visuellt i bild som via en diskret ljudsignal. Karakteriseringen 
som följer visar vart i bild som CAD EYE karakteriserar via en 
tydlig radarbild. Hur fungerar ”cutting edge” artificiell intelligens? 
Djupare kunskap finner du på kungshusen.se/cadeye.

Aktivera CAD EYE + 
ändra ljuslägen vid 
detektion och 
karakterisering:

Vitt ljus -> LCI > BLI

CAD EYE fungerar 
med samtliga 
koloskop i 700-serien.

CAD EYE-processorn 
har en hårddisk som 
ger er möjlighet att 
spela in hela 
undersökningar. 
Utrymmet ger plats åt 
hela 30 timmar film.

Genomtänkt 
fingertopps känsla

CAD EYE erbjuder skopisten ett enkelt och överskådligt grafiskt användargränssnitt under 
detektions arbetet. Förändringarna ramas tydligt in i realtid – en blå markering visar den detekte-
rade förändringen tillsammans med en diskret ljudsignal.



Enligt nya EU-förordningen, GDPR vill vi på Kungshusen Medicinska informera dig som mottagare av detta nyhetsbrev att du enkelt kan avregistrera dig 
från framtida nyhetsbrev via ett mail till avregistrering@kungshusen.se. Detsamma gäller om du inte samtycker till att dina uppgifter finns lagrade hos oss.
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Blödningsstopp
Purastat är ett transparent hemo
statikum som kan användas vid sivande 
blödningar under procedurer. 

Purastat kan även användas för minska 
ned på risken för sena blödningar. 

Enkelt. Kräver inga förberedelser mer 
än att den förfyllda sprutan ansluts till en 
kateter. 

Snabb effekt. Fungerar väl i 
kombination med andra 
metoder utan att försämra 
förutsättningarna för 
dessa.

Nytt ansikte
Kungshusen lyfter och uppdaterar vår 
visuella närvaro! Från och med 2021 
kommer vi använda vår nya logotyp.

Skydd att lita på
Ett komplett skyddsvisir som vi kan stå 
bakom! Kungshusenvisiret är behandlat 
mot imbildning och är bekvämt att bära.

• har vunnit pris för sitt G7-handtag

• har sedan 2016 teknologi med fyra 
olikfärgade LED-ljuskällor

• har en försklassig bildupplösning och 
optisk zoom upp till 145 gånger

• har artificiell intelligens-assisterad 
detektion och karaktärisering med hjälp 
av Fujifilms banbrytande CADEYE

Mer om oss!
• Hela vår verksamhet inklusive lager är 

baserat i Sverige, Mariefred

• Vi är 17 anställda och söker fler

• Vi har en egen service verkstad för 
undehåll och reparationer av endoskop

• Vi har egna utbildningslokaler med Wet 
lab och videostudio för onlinekurser

• Vi tycker om att utvecklas tillsammans 
och ha riktigt roligt på samma gång

• Du är alltid välkommen förbi på en 
guidad tur. Även virtuellt så klart!

Visiret levereras med elastiskt mjukt band för bekväm 
passform. Självklart latex-, kadmium- och nickelfritt!

TAEWOONGS VÄRLDSLEDANDE METALLSTENTAR FINNS NU I SVERIGE

Komplett urval för era kliniska behov

Esophagusstent med distal eller 
proximal release. Även för leverans 

”through the scope”.
Heltäckt esophagusstent med 
otäckt extra lager för att minska 
risken för migration. Nu med 
antirefluxventil.

kungshusen.se/stentar.html

Heltäckta duodenalstentar som 
levereras ”through the scope”.

Gallvägsstentar med kort leverans-
system. Heltäckt, partiellt- eller, 
otäckt. Specialversioner för stentning 
i hilusnära strikturer.

Heltäckta specialstentar för 
anastomosläckage eller fistlar

LAMS för EUS

FÖRDELAR FÖR TYDLIGARE DETEKTION REDAN IDAG!


