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Sant Pau, capdavanter a l’Estat i un dels primers
d’Europa en la instal·lació d’una Ressonància
Magnètica 3T digital (RM 3T) d’última generació
La nova RM 3T de Sant Pau constitueix un canvi de paradigma
en el diagnòstic per la imatge, facilitant una gran resolució de
les imatges obtingudes, tant pel que fa als estudis morfològics
com als estudis funcionals, que són de gran utilitat en el
diagnòstic general i, especialment, en el camp de
la patologia neurològica i oncològica
Gràcies a la seva tecnologia, és possible reduir els temps de
les exploracions fins un 50%, incrementant la qualitat de la
imatge, cosa que proporciona major comoditat als pacients
La incorporació de la nova RM 3T ha estat possible gràcies a
l’acord marc que mantenen Sant Pau i Philips des de fa 10
anys, i que situa a l’Hospital en una posició excel·lent en el seu
entorn permetent oferir una millora rellevant en el diagnòstic
i maneig terapèutic dels pacients

Barcelona, 11 d’abril de 2019. – El Servei de Diagnòstic per la Imatge de
Sant Pau ha instal·lat recentment un nou equip de Ressonància Magnètica
d’alt camp. El nou equip és una RM Philips Ingenia Elition X de 3Teslas
que permet obtenir imatges d’alta qualitat amb major velocitat i una
important reducció del temps d’exploració del pacient respecte als equips
convencionals.
Més informació sobre la nova RM Philips Ingenia Elition X de 3Teslas:
https://www.philips.es/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingeniaelition

Les aplicacions del nou equip faciliten una gran resolució de les imatges
obtingudes, tant pel que fa als estudis morfològics com als estudis funcionals
resultants, de gran utilitat en el diagnòstic en general i, especialment, en el
camp de la patologia neurològica i oncològica.
La nova incorporació de tecnologia avançada, que ha estat possible gràcies a
l’acord marc que mantenen Sant Pau i Philips des de fa 10 anys, situa a
l’Hospital en una posició excel·lent en el seu entorn sanitari i li permet oferir una
millora rellevant en el diagnòstic i maneig terapèutic dels seu pacients.

10 anys d’acord marc entre Sant Pau i Philips
L'any 2009, Sant Pau va introduir al sector hospitalari un nou model contractual
per incorporar tecnologia mitjançant un acord marc, l’objectiu del qual era dotar
l’Hospital que llavors s’inaugurava, de l'equipament necessari en diagnòstic per
la imatge i d'un mecanisme que garantís la seva vigència tecnològica durant,
com a mínim, deu anys.
Ara, al mes de maig del 2019, venç l'acord marc que l'Hospital i Philips van
signar. El fruit ha estat que durant aquest període s'han incorporat a Sant Pau
més de 60 equips que han beneficiat als serveis de Diagnòstic per la Imatge,
Medicina Nuclear i Radiofísica, i que també han impactat positivament en la
resta de serveis on el diagnòstic per la imatge és essencial, com els Serveis de
Cardiologia, Ginecologia i Medicina Física i Rehabilitació, entre d'altres.
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