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zaawansowana platforma fMRI 



Everything
should be made 
as simple as possible, 
but not simpler  
Albert Einstein



Główne
cechy systemu
Bezprzewodowe urządzenia 
komfort pacjenta i elastyczność

Wielostanowiskowa aplikacja S2
wygodne monitorowanie eksperymentu

Niezawodność
tylko solidne i wytrzymałe komponenty



Główne
cechy systemu
Modułowość
łatwość rozbudowy, gotowość na wyzwania

Łatwa instalacja
tylko jeden światłowód



Bezprzewodowe
Nasze pionierskie rozwiązanie, polegające na transmisji bezprzedowowej 

w rezonansie magnetycznym, otwiera nowe możliwości w projektowaniu 

urządzeń fMRI. Poza dwoma modelami wieloprzyciskowych response 

padów, wykorzystywanych w badaniu paradygmatów w oparciu o odbiór 

bodźców dotykowych, dostarczamy rozwiązania na zamówienie, dopaso-

wane do specyfiki Twoich badań. Brak przewodów znacząco podnosi 

komfort badanych oraz ułatwia instalację i utrzymanie urządzeń

Niezawodne
Jednym z naszych głównych celów jest niezawodność dostarczanych 

produktów dlatego sięgamy wyłącznie po godne zaufania rozwiązania 

i komponenty. W efekcie S2 System charakteryzuje się wyjatkowo 

solidną konstrukcją (obudowy z frezowanego aluminium, przyciski 

o podwyższonej wytrzymałości) i zawiera szereg zabezpieczeń 

przed czynnikami zewnętrznymi

Modułowosć
S2 został zaprojektowany jako elastyczne i modułowe rozwiązanie 

na potrzeby rezonansu czynnościowego. Uniwersalne interfejsy 

i magistrale oraz wbudowane stacje dokujące stwarzają szerokie 

możliwości rozwoju systemu. Dzięki temu specjalne urządzenia 

fMRI dostarczamy szybko

Łatwa instalacja
Dzięki kompaktowym rozmiarom i minimalizacji okablowania instalacja jest 

szybka, a system nie dezorganizuje ładu w laboratorium. Nizeleżnie od ilości 

używanych peryferiów, komunikacja między stanowiskiem operatora, a klatka 

Faraday'a  odbywa się za pomocą tylko jednego  światłowodu

Sterowanie aplikacją 
S2 System sterowany jest za pomocą przyjaznej dla użytkownika aplikacji 

S2, którą można zainstalować zarówno na komputerach PC, jak i table-

tach. Funkcjonalności aplikacji rozszerzają się wraz z rozbudową zestawu 

fMRI. Dzięki temu każde nowe urządzenie, dodane do zestawu, może być 

kontrolowane z poziomu jednej aplikacji. Aplikacja umożliwia ustawienie 

kluczowych wartości, monitorowanie stanu peryferiów, ustawienie rozbu-

dowanych filtrów wyzwolenia i kontrolę ekperymentu 

z kilku stanowisk jednocześnie



Wireless 
Response 
Pad

Maksymalna liczba 

urządzęń w systemie 

Sugerowana minimalna 

liczba urządzęń w systemie

Przyciski kodowane 

czterema kolorami.

Minimum 8 godzin pracy 

w środowisku RM bez ładowania 

oznacza swobodę pracy

4 diody kontrolne 

ułatwiają monitorowanie stanu 

urządzenia i jego obsługę

Możliwość mocowania 

do uda za pomocą specjalnej 

opcjonalnej neoprenowej 

kieszeni zapinanej na rzep.

Symetryczna budowa pozwala 

na używanie lewą i prawą ręką

2 przyciski o wytrzymałości milionów 

naciśnięć o dużym skoku

Bezprzewodowy znaczne 

podniesienie komfortu pacjenta 

i zwiększenie swobody ruchów

Podstawki ładująco-synchronizujące 

umiejscowione są w klatce Faraday'a, 

ale możliwe jest również ładowanie 

ze standardowych źródeł USB



Ergo Pad

Maksymalna liczba 

urządzęń w systemie 

Sugerowana minimalna 

liczba urządzęń w systemie

Optymalny rozmiar dobrany dla 

umożliwienia stosowania na możliwie 

jak najszerszej grupie pacjentów

Minimum 8 godzin pracy 

w środowisku RM bez ładowania 

oznacza swobodę pracy

Bezprzewodowy znaczne 

podniesienie komfortu pacjenta 

i zwiększenie swobody ruchów

4 diody kontrolne 

ułatwiają monitorowanie stanu 

urządzenia i jego obsługę

Podstawki ładująco-synchronizujące 

umiejscowione są w klatce Faraday'a, 

ale możliwe jest również ładowanie 

ze standardowych źródeł USB

Symetryczna budowa pozwala 

na używanie lewą i prawą ręką

Konstrukcja oparta o wytrzymałe 

micro-switche o niewielkim skoku 

i sile nacisku

4 przyciski pozwalają 

na formułowanie paradygmantów 

wymagających bardziej złożonych 

odpowiedzi pacjenta

Ergonomiczny kształt zapewnia 

pewny i wygodny chwyt i pozwala na 

wydłużenie czasu eksperymentów 

Możliwość asekuracyjnego 

mocowania do ręki za pomocą smyczy
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O firmie

Celem SMIT-Lab jest dostarczanie 

innowacyjnych, gotowych rozwiązań 

inżynieryjnych dla nauki i przemysłu. 

Koncentrujemy się na poprawie efektywności 

i jakości każdego aspektu życia, wykorzystując 

design, najnowsze technologie, innowacyjne 

metody i solidnie ugruntowaną wiedzę. 

Obserwujemy nowoczesne trendy i na ich 

podstawie przygotowujemy rozwiązania 

odpowiadające na istotne potrzeby, 

problemy i zagadnienia. 

Upraszczamy życie, tworząc 
elektronikę i mechanikę. 


