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Pixel Technology sp. z o.o.

Istniejemy na rynku od prawie 30 lat .  

Oferujemy rozwiązania informatyczne
dla placówek medycznych. 

Obok rozwiązań z zakresu cyf rowej diagnostyki ,  
posiadamy również technologie związane z medycyną

przyszłości takie jak np. sztuczna inteligencja (AI) ,  
zaawansowane narzędzia dla telemedycyny.

Dostarczamy oprogramowanie wspierające walkę
z COVID-19.  Wiele z naszych systemów

to rozwiązania wielowymiarowe,
służące do zaspokajania

potrzeb odmiennych użytkowników.

Prowadzimy działalność B+R,
ściśle kooperując na tym polu z lekarzami,

uczelniami i  placówkami medycznymi.

Z naszych rozwiązań korzysta
ponad 200 placówek.



Nasze rozwiązania zawsze tworzymy w ścisłej  współpracy
z jego końcowymi użytkownikami

(lekarze,  pozostały personel medyczny, informatycy,
pacjenci ,  pracownicy naukowi) .

Kierunek naszych działań wyznacza stała obserwacja
nowych i  potrzebnych trendów technologicznych

w medycynie,  jak również analiza zmian prawnych
w obszarze zdrowia.

Oprogramowanie dostarczone przez Pixel Technology
jest certyfikowanym wyrobem medycznym.

Podczas tworzenia aplikacji  wykorzystano metodykę
tworzenia projektu PN – EN ISO 13485: 2016

(wdrożona w ramach Pixel Technology).

Oprogramowanie powstaje w zgodzie ze standardem
PN–EN ISO 9001:  2015.

DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ
OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE
PRZEZ FIRMĘ PIXEL TECHNOLOGY?



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

AlleRad PACS (ExPACS) - ekonomiczny sposób archiwizacji  
danych oraz wygodny dostęp do obrazów z różnych źródeł.

PACS na serwerach lub w chmurze

Prefetching, czyli możliwość wcześniejszego wczytania badań obrazowych 
np. przywróconych z nośników zewnętrznych (starsza generacja zapisu 
obrazów) lub wykonanych w pewnym odstępie czasu tak, aby były dostępne 
do porównania z badaniami bieżącymi pacjenta. Obejrzenie ich umożliwia 
przeglądarka DICOM - Exhibeon.

Możliwość podłączenia urządzeń (aparatury radiologicznej) różnych
producentów.

Elastyczne licencjonowanie.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

AlleRad RIS (Chazon) - wydajny system informacji radiologicznej 
(RIS).  Obsługa pełnego procesu od rejestracji  pacjenta

po opis badania

Integracja z wieloma dostawcami systemów HIS/PACS na rynku (za pomocą 
standardu HL7/FHIR).

Obsługa m.in: NFZ AP-KOLCE, obsługa e-skierowań, e-rejestracja.

Możliwość ustawienia i skonfigurowania przeglądarki DICOM z modułem 
opisowym, aby po jednym kliknięciu lekarz miał gotowy panel do pracy.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

AlleRad Exhibeon - profesjonalne opisywanie i  przeglądanie 
badań. Pierwsza polska przeglądarka Exhibeon z modułami AI

Automatyczna segmentacja: płuc, rdzenia kręgowego, struktur mózgowia.

Automatyczna detekcja zmian patologicznych w badaniach obrazowych.

Exhibeon 3.0 przeznaczony jest dla lekarzy radiologów do oglądania badań na 
stacji diagnostycznej. Exhibeon Web dedykowany jest lekarzom na oddziałach, 
do podglądu badań na stacjach referencyjnych. Exhibeon Web pozwala na 
wczytanie badania w czasie poniżej 10 sekund!



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Radi Dose
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Ochrona zdrowia pacjenta. Rozbudowany system RadiDose
do analizy badań pod względem jakości oraz kontroli  dawki

otrzymanej w wyniku badań z użyciem promieniowania
jonizującego

Wyliczanie efektywnej dawki dla pacjenta, kontrola zleconych badań
i monitorowanie jakości protokołów diagnostycznych: TK, RTG, fluoroskopia.

Wszystkie modalności w jednym miejscu.

Możliwość porównywania badań pomiędzy sobą, tworzenia automatycznych
limitów (alerty w momencie przekroczenia ustalonej dawki).
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Nowoczesna telemedycyna. Radibox - tak wiele
w jednym rozwiązaniu! Spełniona norma WCAG 2.0

Łatwy i szybki dostęp do wyników badań dla pacjentów dzięki integracji 
systemu z systemem radiologicznym (logowanie przez pesel oraz telefon/email 
podany w placówce).

Kompleksowa platforma modułowa mogąca służyć jako: portal pacjenta, 
portal teleradiologiczny lub jako portal do telekonsultacji.

Ułatwienie dostępu do badań osobom z niepełnosprawnościami
oraz dystansowanie pacjentów z uwagi na COVID-19.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Sprawna obsługa nagrywania płyt CD. Oprogramowanie ROBO
współpracuje z systemami PACS dowolnego producenta

System komunikuje się z zasobami systemów RIS i PACS i samodzielnie
przygotowuje płyty CD/DVD z badaniami, które zostały poprawnie
wykonane, opisane oraz oznaczone do wydania.

Zapewniona autodiagnostyka urządzeń.

Współpraca z większością urządzeń występujących na rynku polskim.
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AlleRad VNAbox- kompleksowe podejście do prezentacji  historii
leczenia pacjenta. Dostęp do badań z wielu rodzajów urządzeń

Kompleksowa platforma mogąca służyć jako archiwum danych medycznych 
(obrazowych DICOM oraz non-DICOM) umożliwiająca przeszukiwanie 
zgromadzonych zasobów z użyciem zaawansowanych kryteriów
wyszukiwania.

Umożliwia archiwizację danych pozyskanych z urządzeń medycznych, 
takich jak kardiomonitor, KTG, polisomnograf, spirometr czy EKG.

Wyjątkowy system monitorowania w czasie rzeczywistym procesów 
życiowych, wyników laboratoryjnych wraz ze śledzeniem trendów na 
przełomie historycznych wizyt.

Dedykowane przeglądarki diagnostyczne do szybkiej interpretacji zgromadzonej 
dokumentacji medycznej, włączając w to dane z urządzeń medycznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

VH-dig -  kopalnia wiedzy o danych medycznych.
Unikalny sposób wyszukiwania wyników, pozwalający

na wysoką elastyczność zapytań

System elastycznych zapytań na zgromadzonych danych medycznych, 
pozwalający w sposób niezwykle zaawansowany korelować dane.

Możliwość tworzenia zestawień statystycznych w ramach wyszukanych 
danych medycznych.

Zaawansowane kryteria umożliwiają wyszukanie pacjentów spełniających 
warunki (włączenia, jak również wyłączenia) konieczne do realizacji badań 
naukowych, jak również przypadki do prac naukowych.

VH- Dig
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

EduHospital -  nowoczesna edukacja medyczna
w formie gry decyzyjnej.

Nauka w oparciu o przypadki medyczne

Aplikacja służąca lekarzom oraz studentom medycyny do zarządzania
zasobami medycznymi, współdzielenia wiedzy oraz pomocy w tworzeniu 
materiałów naukowych, edukacyjnych i konferencyjnych.

Umożliwia wytworzenie scenariuszy edukacyjnych, na podstawie algorytmu, 
który w oparciu o kryteria kompletności procedur dla jednostki chorobowej, 
zwraca kompletność przypadku medycznego.

Moduł oparty na rzeczywistych przypadkach medycznych; budowany
na bazie zanonimizowanych, ciekawych i wybranych przez lekarzy
przypadkach.

Hospital
Edu
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Bazując na długoletnim doświadczeniu firmy w tworzeniu 
oprogramowania dla radiologii  i  bardzo dobrej znajomości

tej dziedziny skupil iśmy się na procesie
oceny i  opisu badań diagnostycznych przez

lekarzy radiologów. Oferujemy narzędzia wykorzystujące
sztuczną inteligencję wspomagające wspomniany

proces.  Rozwiązania AI współpracują z przeglądarką
diagnostyczną Exhibeon. System umożliwia

łączenie wyników badań radiologicznych
z danymi klinicznymi w celu weryfikacji  poprawności

doboru leków i  sposobu leczenia.

Oprogramowanie potrafi analizować obrazy
diagnostyczne dorosłych pacjentów pochodzące

z rezonansu magnetycznego i tomografii
komputerowej oraz wyszukiwać

w nich zmiany patologiczne.

Skupiamy się na wybranych dziedzinach medycyny:

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI)

Pulmonologia Kardiologia

OnkologiaNeurologia



Neuro AI -  sztuczna inteligencja w neurologii

Wspomaganie diagnostyki schorzeń mózgu w oparciu o starannie dobrane 
narzędzia wykorzystujące AI.

Segmentacja anatomicznych struktur mózgowia (w tym istota biała, kora, 
ciało modzelowate, układ komorowy, struktury międzymózgowia) na podstawie 
badań RM (T1, Flair).

Ocena atrofii (analiza wolumetryczna).

Segmentacja zmian demielinizacyjnych umożliwiająca śledzenie progresji 
choroby i monitorowania odpowiedzi na leczenie.

Neuro
AI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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MRImmuno - sztuczna inteligencja w diagnostyce
Stwardnienia Rozsianego

MRImmuno to platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów 
z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego jak również system 
wczesnego diagnozowania stwardnienia rozsianego. MRImunno skupia się przede 
wszystkim na: segmentacji struktur mózgowia oraz segmentacji zmian demielinizacyjnych.

Zapewnia analityczne wsparcie sztucznej inteligencji w analizie wyników badań:

RM mózgu.

RM rdzenia kręgowego.

Optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT).

Badania płynu mózgowo-rdzeniowego,biomarkery w surowicy i płynie
mózgowo-rdzeniowym.

MRImmuno

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Pulmo AI - sztuczna inteligencja w pulmonologii

Wspomaganie diagnostyki schorzeń układu oddechowego w oparciu
o starannie dobrane narzędzia wykorzystujące AI.

Segmentacja anatomiczna płuc na podstawie badań CT (z podziałem
na płaty).

Segmentacja zmian zapalnych i zwyrodnieniowych.

Klasyfikacja (ocena) ilościowa i jakościowa zmian w płucach.

Śledzenie progresji zmian w trakcie leczenia wraz z analizą porównawczą.

Pulmo
AI
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Covid AI -  sztuczna inteligencja w diagnostyce Covid-19

AI Covid to szybkie diagnozowanie i identyfikowanie pacjentów z podejrzeniem 
Sars-Cov-2 na podstawie badania obrazowego tomografii komputerowej. Wynikiem 
analizy jest wartość prawdopodobieństwa (wyrażona w procentach 0-100) informująca 
o obecności zmian charakterystycznych dla COVID-19. 

Szybka diagnostyka Sars-Cov-2 na podstawie obrazu CT .

Obliczenie objętości zmian Covid-19 per płuco (wkrótce per płat).

Obliczenie jaka część całego płuca zajęta jest przez zmiany (per płuco).

Covid
AI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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Cardio AI -  sztuczna inteligencja w kardiologii

Wspomaganie diagnostyki schorzeń serca w oparciu o starannie dobrane 
narzędzia wykorzystujące AI.

Segmentacja jam serca na podstawie badań CT i MR.

Analiza badań dynamicznych.

Obliczenia min. frakcji wyrzutowej, rzutu i objętości wyrzutowej serca.

Cardio
AI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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Mammo AI - sztuczna inteligencja w onkologii kobiet.

Mammo AI- zaawansowany moduł przeglądarki diagnostycznej umożliwiający
radiologom drugą niezależną opinię screeningową, wykrywający nawet do 95% 
zmian nowotworowych na badaniach mammograficznych.

Segmentacja zmian nowotworowych na obrazach mammograficznych.

Rozwiązanie pozwalające już po drugim badaniu (na podstawie analizy
danych pacjenta) na uzyskanie informacji o prawdopodobieństwie
wystąpienia zmian nowotworowych w piersi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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AI
Mammo



SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. w Warszawie

Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim

TMS Diagnostyka Sp. z o. o.

Wizjamed Wizja V Sp. z o. o.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

WYBRANE PLACÓWKI Z NASZYMI SYSTEMAMI

www.pixeltechnology.com



MIEJSCE NA TWOJE NOTATKI

www.pixeltechnology.com



Szpital na miarę
XXI  wieku !

Skontaktuj się z nam i !
pixeltechnology.com

team@pixel .com.pl
+48 42 637 39 73




