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O FUTURE PROCESSING
Rozwiązywanie problemów biznesowych za pomocą
oprogramowania jest naszym głównym celem i centralną
częścią naszej działalności.
▪ Firma założona w 2000 roku przez Jarosława Czaję (CEO).
▪ Przychody na poziomie ponad 104 mln PLN (2017 r.).
▪ 900 pracowników.

▪ 18 lat doświadczenia.
▪ 150 klientów w portfolio.
▪ Prowadzenie projektów R&D.

▪ Rozwijanie własnych produktów.
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NASZE KOMPETENCJE

10+

LAT DOŚWIADCZENIA
Future Processing posiada ponad
10-letnie doświadczenie
w opracowywaniu rozwiązań IT
wspierających obrazowanie
medyczne

69

EKSPERTÓW
Mamy 69 ekspertów
wyspecjalizowanych
w wizji komputerowej

SPECJALIŚCI
Pracują dla nas specjaliści z zakresu
uczenia maszynowego (ang.
machine learning) oraz
obrazowania medycznego

WSPARCIE
Swoją wiedzą i kompetencjami
nasi eksperci wesprą
projekty i działy R&D klienta
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PRACUJEMY W OPARCIU O ISO
Nasi specjaliści posiadają wiedzę z zakresu norm
obowiązujących w branży medycznej.

▪ Spełniamy wymagania normy ISO 13485, co potwierdza
Certyfikat dla Systemu Zarządzania według ISO
13485:2016.
▪ Znajomość norm ISO 13485 i 14971 oraz umiejętność
wytwarzania oprogramowania przy zachowaniu zgodności
z normą 62304 pozwala nam współpracować z instytucjami
i autorytetami w dziedzinie diagnostyki medycznej.
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Sens.AI

(Enhancing the diagnostic efficiency of
dynamic Contrast-enhanced imaging in
personalised Oncology by extracting New
and Improved Biomarkers)
Dostrzec to, co ukryte
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CZYM JEST Sens.AI?
Sens.AI to system do kompleksowej i automatycznej analizy DCE (ang. dynamic
contrast-enhanced imaging – obrazowanie medyczne po wzmocnieniu
kontrastowym).
▪ Stanowi narzędzie wspomagające diagnozę zmian nowotworowych w mózgu
poprzez analizę obrazów rezonansu magnetycznego po wzmocnieniu
kontrastowym.

▪ Sens.AI analizuje sekwencje obrazów medycznych w poszukiwaniu istotnych
informacji diagnostycznych.
▪ Ma na celu:
• wsparcie diagnozy zmian nowotworowych w mózgu,
• poprawę skuteczności diagnostyki pacjentów z chorobami nowotworowymi,
• oszczędność czasu spędzanego na ręcznej segmentacji i analizie obrazów.
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WSPÓŁPRACA Z AUTORYTETAMI
Sens.AI jest tworzony przy ścisłej współpracy z:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach
Gliwickie Centrum Onkologii jest wielospecjalistycznym
ośrodkiem onkologicznym, oferującym chorym na nowotwory
wszystkie uznane w świecie wysokospecjalistyczne metody
terapii skojarzonej wszystkich typów nowotworów.
Posiada doświadczoną, wyszkoloną w ośrodkach
europejskich i amerykańskich kadrę specjalistów – we
wszystkich dziedzinach onkologii.
Przy systemie Sens.AI pracują eksperci z Zakładu Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii.
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MULTIDISCIPLINARY TEAM
Przy systemie Sens.AI pracują dwa zespoły ekspertów:

ZESPÓŁ BADAWCZY

ZESPÓŁ ROZWOJOWY

(NAUKOWY)
Zajmuje się projektowaniem i analizą
(teoretyczną i eksperymentalną)
algorytmów. W jego skład wchodzą
doświadczeni naukowcy (doktorzy nauk
fizycznych i technicznych).

Składający się z doświadczonych
inżynierów oprogramowania –
pracuje nad implementacją
produktu końcowego.
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OPIS ROZWIĄZANIA
▪ Narzędzie wspomagające diagnozę zmian nowotworowych.
▪ Przeprowadzanie analizy obrazów medycznych pochodzących z badania
rezonansem magnetycznym (MR) po wzmocnieniu kontrastowym.

▪ Po wykonaniu rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym
u pacjenta, uzyskane obrazy są analizowane przez Sens.AI. System
dokonuje automatycznej analizy danych obrazowych – wykonuje
segmentację oraz analizę przepływu kontrastu w tkankach mózgu. Po
zakończonym cyklu Sens.AI generuje przejrzysty i łatwy w interpretacji
raport w postaci plików DICOM.
▪ Cały proces analizy jest przeprowadzany bez ingerencji użytkownika.
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INNOWACYJNE ALGORYTMY
▪ Automatyczna i bardzo szybka analiza DCE obrazów medycznych
jest możliwa dzięki stworzonym przez Future Processing innowacyjnym
algorytmom wykorzystującym techniki uczenia maszynowego,
zwłaszcza uczenia głębokiego (ang. deep learning).
▪ Algorytmy, wykorzystując techniki uczenia maszynowego pozwalają
na efektywną analizę serii obrazów medycznych, uzyskanych podczas
badania pacjenta rezonansem magnetycznym.
▪ W raporcie (w formacie DICOM) znajdują się wysegmentowane zmiany
nowotworowe w obrazowaniu dynamicznym mózgu, krzywe przepływu
kontrastu, mapy parametryczne oraz łatwe w interpretacji i analizie
biomarkery.
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MOŻLIWOŚĆ OCENY RYZYKA
▪ Biomarkery, krzywe oraz mapy parametryczne
mózgu mogą zostać wykorzystane do analizy
charakterystyki i etapu zaawansowania
nowotworu umożliwiając ocenę ryzyka
u pacjentów z chorobą nowotworową.
▪ Dzięki temu personel medyczny otrzymuje
wsparcie w procesie diagnozowania pacjenta.
▪ Personel medyczny interpretuje otrzymane wyniki i
stawia ostateczną diagnozę.
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WORKFLOW

REZONANS
MAGNETYCZNY

AUTOMATYCZNA
SEGMENTACJA
I ANALIZA

RAPORT
Z ANALIZY

INTERPRETACJA WYNIKÓW
PRZEZ RADIOLOGA
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SEGMENTACJA - PRZYKŁAD
Obrazowanie zmiany nowotworowej w obrazie MR głowy

J. Nalepa et al.: ECONIB: A deep learning-powered DCE tool for assessing brain tumor perfusion without region-drawing, RSNA 2018 (w recenzji).
Na żółto zaznaczono piksele poprawnie zaklasyfikowane jako nowotwór, na zielono - fałszywe negatywy, a na czerwono - fałszywe pozytywy.
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MAPY PARAMETRYCZNE - PRZYKŁAD
Ktrans – ważny/kluczowy parametr DCE; stała
przenikania gadolinu między osoczem krwi a
przestrzenią śródmiąższową (extravascullar
extracellular space EES; i.e. the interstitial
space). Jej jednostka, tak jak w przypadku
szybkości reakcji chemicznej to [1/czas], np.
[1/min]. Ktrans odzwierciedla sumę wszystkich
procesów (związanych z przepływem krwi i
przesączaniem przez kapilary), które określają
szybkość przenikania gadolinu z osocza do
przestrzeni śródmiąższowej.
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KRZYWE KONCENTRACJI KONTRASTU W TKANCE RAKOWEJ I W AIF PRZYKŁAD
Krzywe przepływu

J. Nalepa et al.: ECONIB: A deep learning-powered DCE tool for assessing brain tumor perfusion without region-drawing, RSNA 2018 (w recenzji).
Przykładowe krzywe nasycenia kontrastu - pomarańczowe punkty oznaczają średnią koncentrację kontrastu w tkance rakowej (krzywa przedstawia
dopasowanie modelu), a punkty różowe - średnią koncentrację kontrastu w AIF (ang. artery input function; krzywa przedstawia dopasowanie modelu).
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RAPORT
Przykładowy raport
(w formacie DICOM)
wygenerowany przez
system Sens.AI
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KORZYŚCI
▪ Automatyczne wykonywanie zarówno segmentacji jak i analizy
obrazów medycznych dla każdego pacjenta.

▪ Oszczędność czasu – system eliminuje konieczność manualnego
wykonywania segmentacji i analizy obrazów.
▪ Analiza DCE i wyniki w czasie rzeczywistym.
▪ Wsparcie procesu diagnozy. Wyniki działania algorytmu nie są
obarczone błędem ludzkiego oka.

▪ Przetwarzanie i wybór danych do analizy bez interwencji
użytkownika.
▪ Powtarzalność wyników uzyskanych podczas przeprowadzonej
segmentacji i analizy DCE.
▪ Analiza oraz porównywanie wyników możliwe przy pomocy
ogólnodostępnych przeglądarek plików DICOM.
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CO OFERUJEMY?
1. Platforme Sens.AI do łatwego zintegrowania z systemem
archiwizacji obrazu i komunikacji (PACS) szpitala oraz algorytmy
do segmentacji i analizy DCE obrazów z badania MR po
wzmocnieniu kontrastowym
2. Innowacyjne algorytmy do:
▪ segmentacji zmian nowotworowych między innymi w
mózgu oraz arterii z obrazów medycznych pochodzących z
badania rezonansem magnetycznym (MR) po wzmocnieniu
kontrastowym – dla klientów, którzy szukają nowoczesnego
narzędzia do segmentacji,
▪ segmentacji różnych organów (obrazowanych w różnych
modalnościach takich, jak MR, CT czy PET),

▪ analizy DCE – dla klientów, którzy posiadają narzędzie do
segmentacji i chcą rozszerzyć je o automatyczną i szybką
analizę DCE.
3. Know-how dotyczące zastosowania metod uczenia
maszynowego w aplikacjach medycznych.

4. Wsparcie specjalistów z zakresu uczenia maszynowego
łączących kompetencje akademickie z umiejętnościami
technologicznymi.

DZIĘKUJEMY
Co możemy wspólnie zrobić?
Skontaktuj się z nami i sprawdź,
jak nasi specjaliści mogą
wesprzeć Twój projekt.

Future Processing
ul. Bojkowska 37A
44-100 Gliwice, Polska
+48 32 438 43 06
sensai@future-processing.com
www.sensai.eu

