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Webinar: ”Når endoskopi tages til nye højder”
Torsdag den 29. oktober 2020 fra kl. 15:00 - 16:30

Tilmeld dig på bit.ly/webinar-x1
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På dette webinar vil du blive introduceret for Olympus  nye endoskopiplatform 
EVIS X1 der er designet til at hæve standarden for endoskopi. Med nye teknologier 
som TXI, RDI, EDOF og ikke mindst AI giver platformen optimerede muligheder 
for detektion, karakterisering og terapi. 

Se med når overlæge Bo Søndergaard og speciallægekonsulent Søren Meisner 
viser kliniske procedurer (gastrointestinale) foretaget med det nye endoskopiske 
system. Klinikerne vil kunne svare på spørgsmål i løbet af hele webinaret. Bliv samtidig 
klogere på teknologierne bag de nye muligheder med EVIS X1.

Med den nye endoskopiplatform introducerer vi bl.a. TXI, RDI og EDOF. 

TXI teknologien forbedrer synligheden af potentielle læsioner og kan derfor 
bidrage til en højere detektionsrate.

RDI teknologien forbedrer synligheden af dybe blodkar og identificering af 
læsionspunkter, hvilket kan sikre hurtigere og mere præcis hæmostase.

EDOF teknologien minimerer behovet for justering af fokus og sikrer, at hele det 
endoskopiske billed er i fuld fokus.

Olympus AI løsning er klar til lancering og på webinaret vil du blive introduceret til 
de muligheder AI giver dig som endoskopør.

Så er du nysgerrig på den nyeste udvikling inden for endoskopisk udstyr og vil du 
gerne blive klogere på AI, så deltag på ”Når endoskopi tages til nye højder”.

INDHOLD

Det er gratis at deltage på webinaret, men forudgående registrering er 
nødvendig. Du tilmelder dig ved at på website: bit.ly/webinar-x1.

Har du spørgsmål til webinaret, så kontakt marketingansvarlig Mie Mathiesen på 
telefon 4070 6562 eller email mie.mathiesen@olympus.dk.
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Bo Søndergaard, overlæge, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Søren Meisner, speciallægekonsulent

Lars Rust, lande- og divisionschef, Olympus Danmark

Micki Hindsgaul, Salgschef for fleksibel endoskopi, Olympus Danmark
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