
Jedyna technologia na świecie 
w 100% nieinwazyJnego pomiaru 
i kwantyfikacJi stłuszczenia wątroby
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Jedyna technologia na świecie 100% nieinwazyjnego 
pomiaru i kwantyfikacji stłuszczenia wątroby

CAPtm to technologia pomiaru zjawiska tłumienia ultradźwięków przez tkankę wątroby 
odpowiadającemu za zmniejszenie amplitudy fal ultradźwięków przenikających wątrobę

Cap to technologia procesowana wyrafinowanym algorytmem opartym na zjawisku VCtetm gwarantująca:

• Jednoczesny pomiar stłuszczenia i zwłóknienia wątroby w tej samej objętości wątroby

• stłuszczenie wątroby jest obliczane tylko przy prawidłowym wykonaniu pomiaru zwłóknienia wątroby
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• parametr Cap jest mierzony w częstotliwości ultradźwięków 3,5 MHz i jest 
wyrażany w jednostce decybel/metr (dB/m)

• pomiar parametru Cap głowicą M odbywa się na głębokości od 25 mm do 
65 mm u pacjentów z odległością skóra torebka wątroby (sCD) mniejszej 
niż 2,5 cm

• pomiar parametru Cap głowicą Xl odbywa się na głębokości od 35 mm do 
75 mm u pacjentów z odległością skóra torebka wątroby (sCD) pomiędzy 
2,5 cm a 3,5 cm.

pomiar parametru Cap
tak jak pomiar sztywności wątroby pomiar parametru Cap jest:

• 100% nieinwazyjny, jedyna nieinwazyjna metoda pomiaru stłuszczenia 
na świecie

• natychmiastowy, nie wydłuża czasu wykonywania badania Fibroscan®

• prosty w wykonaniu, nie wymaga od operatora umiejętności obrazowania 
ultrasonograficznego

Bibliografia

• przyrost amplitudy ultradźwięków

• Częstotliwość ultradźwięków

• obszar i objętość pomiaru

parametry predefiniowane  
i kontrolowane w trakcie pomiaru


