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Szpitale, medycyna, 
pacjenci i lekarze potrzebują 
systemowych rozwiązań, które 
zadbają o bezpieczeństwo 
diagnozy, leczenia. 

Naszą misją jest budowanie 
najlepszych rozwiązań AI 
wspierających ekosystem 
zdrowia.

Misja

Lider rozwiązań
AI w medycynie
w Polsce



Znane problemy sektora 
ochrony zdrowia…

• rosnące potrzeby pacjentów
• rosnące koszty
• niewystarczająca liczba lekarzy
• presja czasu zwiększająca ryzyko 

błędów medycznych
• sytuacje kryzysowe: pandemia,  

wojna, imigracja, inflacja

…wymagają 
nowych rozwiązań!



• Analiza krytycznych organów: mózg, serce i płuca
• Ponad 50 mln zainwestowanych w budowę Pixel AI 
• Trzy sposoby, by wykorzystać AI

- przyczyna > 50% zgonów
- od 2015 r.

- system Pixel VNA / Panele EHR / chmura



Radiologia

Rozwiązania

Chazon – system RIS
ExPACS – archiwum PACS
RadiBox – system teleradiologii
Exhibeon 3 – przeglądarka 
obrazów DICOM
RadiDose – kontrola dawek 
promieniowania jonizującego 
przyjmowana przez pacjentów

AI & BigData
NeuroAI – pogłębiona analiza AI rezonansu magnetycznego mózgu 
z detekcją chorób neurodegeneracyjnych
MRImmuno – diagnostyka i monitorowanie stwardnienia rozsianego
PulmoAI – analiza AI CT płuc
CovidAI – kompleksowe wsparcie do triage i leczenia covid
CardioAI – analiza chorób sercowo-naczyniowych z użyciem AI
MammoAI – detekcja nowotworów piersi
Dig – system analiz danych EHR
VNA – integracja urządzeń medycznych i systemów

Automatyzacja 
farmacji szpitalnej
UnitDoseOne – kompleksowy system 
UnitDose dla apteki szpitalnej
UnitBox – szafki oddziałowe -
automatyczna apteczka oddziałowa



VNA – uniwersalna platforma integrująca dane 
oraz systemy w szpitalu

ANALIZA AI 
DANYCH 

OBRAZOWYCH

INTEGRACJA
URZĄDZEŃ

MEDYCZNYCH

ANALIZA AI
DANYCH
KLINICZNYCH

PULPITY
MEDYCZNE
DLA LEKARZY

Pixel VNA – Panele Medyczne



VNA Panele Medyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję

Panele medyczne Pixel AI mogą 
być dostępne w systemie HIS 
dzięki integracji VNA-HIS.

Pixel VNA – Panele Medyczne



Pixel VNA
Panel Medyczny
Kardiologa

Pixel VNA – Panele Medyczne



Neurolodzy i radiolodzy uzbrojeni w nowe narzędzia AI

• Sztuczna Inteligencja analizuje 
rezonans magnetyczny mózgu

- nowa jakość leczenia dla Twoich pacjentów
- określanie wieku mózgu
- minimalizacja błędów medycznych
- zgodność ze światowymi standardami

• Automatyczna detekcja przez AI
zmian ogniskowych

- pakiet narzędzi dla radiologa oszczędzający 
nawet do 20% jego czasu przy analizie i 
opisach RM mózgu

NeuroAI



Ratunek dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

• Skuteczne wsparcie AI
dla pacjentów z SM

- szybsze rozpoznanie choroby
- monitorowanie przebiegu
- weryfikacja skuteczności leczenia
- możliwość doboru precyzyjnej terapii

• Profilaktyka w obszarze chorób
neurodegeneracyjnych

- badania przesiewowe

NeuroAI



Kontakt:

Pixel Technology Sp. z o.o.
ul. Piękna 1, 93-558 Łódź

tel.: +48 42 637 39 73
fax: +48 42 637 39 84

handlowcy@pixel.com.pl
http://pixeltechnology.com

https://www.facebook.com/pixeltechnologyPoland
https://www.youtube.com/channel/UC3TyvNt2V8OPLOfpdOxEPEw/featured
https://www.linkedin.com/company/pixel-technology/
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