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T O M O R R O W  T O D AY

SIGNA™ Artist
Edição AIR™





Um equiíbrio excepcional entre
conforto e produtividade

Desenvolvido pensando tanto nos pacientes quanto nos profissionais, o 
sistema Premium de Ressonância Magnética 1.5T da GE Healthcare, 
SIGNA™ Artist Edição AIR™, aproveita a tecnologia de aquisição inteligente 
para proporcionar exames simples e confortáveis para o paciente com 
ótima qualidade de imagem em menos tempo. O SIGNA™ Artist realiza 
exames com pé-primeiro e uma cobertura de bobina de 360 graus para 
acomodar todos os tipos de aquisições e tamanhos de pacientes, 
ajudando a reduzir tempo do paciente sobre a mesa em 37%. Do 
planejamento à aquisição, a sua prática clínica será valorizada pela 
versatilidade do sistema - fornecendo qualidade de imagem consistente, 
enquanto melhora a produtividade da preparação do exame em 59%. 



* Ainda não possui marcação CE. Não está disponível para 
venda em todas as regiões.

AIR™ Coils
Versatilidade clínica e conforto
Premiado como Melhor Novo Dispositivo de Radiologia em 2019, as bobinas 
AIR™ são as bases de uma experiência em RM simplesmente melhor. A 
inovação de engenharia no coração de nossas bobinas AIR™ nos permitiu criar 
um projeto de bobina revolucionário que é mais leve, oferece mais flexibilidade e  
maior cobertura preparando o terreno para maior liberdade de posicionamento 
e uma experiência confortável para o paciente.

•  AIR™ Anterior Array Coil – Adquira imagens do tórax, abdômen e pelve 
sem reposicionar a bobina.

•  AIR™ Multi-Purpose Coils* – Aquisições ortopédicas, de corpo e 
cardíacas simplificadas nos tamanhos grande e médio.

AIR™

Uma experiência em RM simplesmente melhor 

A família de produtos AIR™ entrega versatilidade clínica, melhorias de 
produtividade inteligentes e qualidade de imagem consistentemente 
superior.



AIR™ Image Quality
Qualidade de imagem consistentemente superior
O AIR™ Image Quality completa a família de produtos AIR™ com um software de 
reconstrução de imagens que reduz o ruído de fundo e artefatos de fora do FOV. Ajuda 
a melhorar a relação sinal-ruído em toda imagem sem ter de sobrecarregar seu 
protocolo de aquisição.

•  AIR™ Recon – Cria imagens excepcionais e com qualidade de imagem consistente 
em tempos de aquisição mais rápidos, o novo padrão para imagens de RM.

AIR™ Workflow
Melhorias de produtividade inteligentes
Aumente sua produtividade em RM com aplicações de fluxo de trabalho 
inteligentes desenvolvidas para otimizar suas aquisições. O AIR™ Workflow ajuda 
a acelerar os tempos de aquisição, aumentar a confiança diagnóstica através dos 
níveis de habilidade e fornecer resultados consistentemente precisos. Aplicações 
automatizadas, AIR Touch™ e AIR x™, fazem uma diferença clínica impactante 
para um fluxo de trabalho simplesmente melhor.

•  AIR Touch™ – Seleção inteligente de bobinas que automaticamente detecta a 
melhor combinação para cada paciente. Com AIR Touch™ você utiliza de forma 
simplificada com apenas 1 toque a ferramenta de marcação da GE, IntelliTouch™, 
para ativar um conjunto otimizado de bobinas que é selecionado com base na 
anatomia do paciente.

•  AIR x™ – Prescrição de cortes de RM inteligente para exames neurológicos de 
rotina e desafiadores. Desenvolvido com um algoritmo de deep-learning criado a 
partir de um banco de dados com 36.000 imagens, o AIR x™ detecta a anatomia e 
prescreve os cortes no cérebro automaticamente.

AIR™ 
Anterior Array Coil

AIR™ 
Multi-Purpose Coils*

AIR Touch™ AIR x™ AIR™ 
Recon

Antes
T2 STIR PROPELLER Axial 
0,5 x 0,5 x 2,5 mm
4:33 min 
1,7 No Phase Wrap

Antes
T2 STIR PROPELLER Axial 
0,5 x 0,5 x 2,5 mm
3:33 min 
1,3 No Phase Wrap

Usando SIGNA™Works  
Edição AIR™

T2 STIR PROPELLER Axial 
0,5 x 0,5 x 2,5 mm
3:33 min 
1,3 No Phase Wrap com  
AIR™ Recon



AIR™ Anterior Array Coil

Flexibilidade líder de mercado que te permite adquirir 
tórax, abdômen e pelve sem reposicionar a bobina.

T2 PROPELLER FatSat Coronal 
Respiração livre com Auto Navigator 
0,8 x 0,8 x 4,0 mm

Coronal, FOV  de 55 cm, 24 seg.
21ch Head/Neck Unit + 30ch AIR™ Anterior  
Array Coil + 40ch Posterior Array

T2 Double IR Eixo Curto 
1,2 x 1,4 x 10 mm

DP FatSat Axial
0,4 x 0,6 x 3 mm

T1 BRAVO 3D Axial 
1 x 1 x 1,2 mm
3:19 min.

DP FatSat Coronal  
0,4 x 0,6 x 3 mm

T2 PROPELLER Sagittal 
0.7 x 0.7 x 3.5 mm

AIR™ Multi-Purpose Coils*

Adquira de forma simples orto, corpo e cardio 
nos tamanhos médio e grande.

STIR Coronal 
FOV  de 56 cm
2 estações

Axial 3D TOF with HyperSense
0.56 x 0.56 x 1 mm
2:47 min.

* Ainda não possui marcação CE. Não está disponível 
para venda em todas as regiões.



SIGNA TM Works Edição AIRTM

Versatilidade, produtividade e qualidade de imagem excepcionais

Imagine um pacote de softwares que pode te ajudar a fazer mais com menos. Esse é o objetivo 
do SIGNA™Works Edição AIR™, o último lançamento de software da GE, que apresenta 
tecnologias simplesmente melhores e aprimoramentos ao seu equipamento de RM. Seja
simplificando a preparação do exame, acelerando a aquisição de imagem ou melhorando 
o conforto do paciente, o pacote e inovações AIR™ entrega versatilidade, produtividade e 
qualidade consistente para todos os clientes.

Adicionalmente, este lançamento traz novas aplicações junto a melhorias para aplicações 
já existentes com o objetivo de empoderar qualquer tecnólogo a entregar imagens 
com uma nitidez notável.



OrthoWorks
Esta vasta biblioteca de técnicas de aquisição 
muscuolesqueléticas te permite examinar ossos, juntas e 
tecidos moles com contraste de tecido excepcional.

Cube, combinado com ASPIR, produz imagens 3D de densidade 
de prótons com melhor uniformidade de supressão de gordura.

Com uma aquisição 3D e reformatações multiplanares, o Cube 
pode substituir aquisições 2D individuais.

PD PROPELLER Coronal 
0,4 x 0,4 x 3 mm

NeuroWorks

Esta solução personalizada te permite 
adquirir imagens do cérebro, coluna e 
anatomia vascular com contraste de tecido 
excepcional. Estas técnicas robustas  
permitem o alinhamento automático com um 
único clique, fornecendo uma solução de 
neuro completa da aquisição ao pós-
processamento.

Suprima o LCR, a substância branca ou 
cinzenta para aumentar a visibilidade da 
lesão com o Cube, nosso conjunto de 
aquisição de imagens volumétricas 3D.

Preserve o contraste do tecido, tanto em 
aquisições T1 quanto em T2, enquanto reduz 
artefatos de movimento com PROPELLER MB.

3D MP-RAGE Axial com reformatação coronal e sagital  
1 x 1 x 1,2 mm

T2 STIR PROPELLER 
Axial 0,77 x 0,77 x 2 mm

3D BRAVO  
Anulação da substância branca

DP FatSat Coronal
0,6 x 0,6 x 0,6 mm 
HyperSense* 2 x 2 x 1,5 
4:29 min.

* Opcional



3D MRCP Navigated com HyperSense* 
0,9 x 0,9 x 1,8 mm
3:15 min.

BodyWorks

Examine a anatomia do corpo inteiro, abdominal 
e pélvica com velocidade e flexibilidade para se 
adaptar aos diferentes tipos de pacientes.

Reduza o movimento respiratório para imagens 
abdominais mais acuradas com Auto Navigator.  
Essa abordagem de respiração livre é compatível 
com várias sequências de pulsos, incluindo 
difusão, PROPELLER MB, MRCP e imagens T1 
multifásicas dinâmicas.

T2 FatSat PROPELLER Axial respiração livre 
com Auto Navigator 

T2 SSFSE Coronal  
FOV Comprido

OncoWorks

Este extenso conjunto de técnicas adquire dados anatômicos para permitir uma avaliação 
oncológica singular da anatomia. O OncoWorks inclui técnicas de difusão, imagens com contraste  
de tecido robusto, sem sensibilidade ao movimento, com alta resolução temporal e espacial.

Imagens voumétricas 3D com supressão de gordura adiabática otimizada, combinada com ARC ou 
ASSET, fornece alta resolução espacial e temporal e captura padrões de contraste. 

T1 Axial Contraste Dinâmico 
Positive Enhancement  
Integral Map

T2 PROPELLER Coronal
0,6 x 0,6 x 4 mm
FOV pequeno e correção de movimento

DWI FOCUS* – b1000 DISCO* Flex 3D 

Corpo inteiro 
LAVA Flex T1 Coronal 
imagem de água

* opcional

LAVA Axial
Respiração livre com Auto Navigator 
1,4 x 2,2 x 4,4 mm



PaedWorks
Protocolos especializados para atender de maneira simples às necessidades dos seus menores 
e mais frágeis pacientes. PROPELLER pode ser combinado com Auto Navigator e  difusão para 
exames de respiração livre.  

No que diz respeito ao coração, o Single Shot MDE fornece resultados mais rápidos e confiáveis.

As imagens acima à esquerda demonstram aquisições T1 dinâmicas com Auto Navigator, que 
permite ao paciente respirar livremente enquanto captura fases dinâmicas. A avaliação 
completa da coluna pode ser obtida forma simples com aquisições de rotina T2 frFSE.

T2 frFSE Sagittal Pasted

T2 FatSat Axial 
FOV 24
0,9 x 1,1 x 5 mm

Turbo LAVA com 
Respiração Livre Auto  
Navigator Fígado Dinâmico 
1,2 x 1,7 x 2,6 mm
25 seg / fase

QuickStep MRA

CVWorks

Técnicas cardíacas intuitivas que se adaptam a diferentes tipos de pacientes. Avalie a 
morfologia, fluxo, função e viabilidade do tecido para obter insights cruciais sobre a 
estrutura vascular e dinâmica do fluxo. 

Múltiplas apneias se tornam desnecessárias com as técnicas Single Shot MDE e Black 
Blood, que oferecem alternativas amigáveis ao paciente.

Com nossos protoclos QuickStep que simplificam o fluxo de trabalho, a aquisição de 
imagens da vasculatura do corpo inteiro pode ser feita em menos de 6 minutos. 
Gradientes de alta performance permitem alto contraste do tecido do miocárido com 
FIESTA Cine com alta resolução espacial e temporal.

Eixo curto 2D  
FIESTA Cine

PSIR Single Shot MDE

Black Blood T1

PS MDE

Black Blood SSFSE T2 
ASPIR

4ch FIESTA Cine



Expanda suas áreas de especialidade 

Leve seus conhecimentos a um próximo nível indo além do padrão com as aplicações 
inovadores do SIGNA™Works. Melhor qualidade de imagem, maior eficiência e um fluxo de 
trabalho mais simplificado ajudam você a ter um desempenho melhor do que nunca.

ImageWorks*
Aumente seu desempenho geral de RM com as aplicações ImageWorks. 
Entregue múltiplos contrastes em uma única aquisição com MAGiC, 
reduzindo o tempo de scan em até 50% quando comparado com a 
aquisição de todos os contrastes separadamente.

MUSE*
O MUSE reduz as distorções induzidas por borramento e suscetibilidade 
em comparação com as técnicas convencionais de geração de imagens 
paralelas, enquanto ultrapassa os limites da resolução espacial para 
geração de imagens DWI / DTI. 

PROGRES*
Melhore ainda mais a qualidade da imagem de difusão com a correção de 
distorção do PROGRES. O PROGRES limpa artefatos de distorção 
indesejados em Imagens DWI / DTI, além de permitir até 300 direções de 
tensores de difusão.

HyperWorks*
HyperWorks significa hiper digitalização com imagens surpreendentes e 
velocidade impressionante. Melhore a qualidade da imagem, a eficiência e o 
fluxo de trabalho com aplicações inovadores, incluindo HyperSense e 
HyperBand para aceleração e HyperCube para imagens 3D.

O HyperMAVRIC SL* ajusta automaticamente a aquisição ao implante do 
paciente. Quando usado com o MAVRIC SL, o HyperMAVRIC SL pode permitir 
tempos de aquisição 40% mais curtos e, em uma aquisição 3D, pode fornecer 
resolução isotrópica que leva a uma melhor conspicuidade da lesão.1

ViosWorks*
O ViosWorks aproveita o deep learning e o poder analítico da plataforma de 
imagem cloud based Arterys™ para visualizar e quantificar com precisão o 
fluxo cardíaco em uma única aquisição de respiração livre.

SilentWorks*
Elimine virtualmente o ruído acústico da RM em todas as anatomias sem 
comprometer a qualidade da imagem com o SilentScan. 

* Opcional.



HyperCube T2 com HyperSense 
0,7 x 0,7 x 0,7 mm
3:58 min.

3D TOF COW Axial 
com HyperSense 
0,7 x 0,8 x 1,0 mm 
2:38 min.

HyperSense
Reduza o tempo total da aquisição 
sem comprometer a qualidade da 
imagem com HyperSense, que 
pode ser usado em 88% de todos 
os procedimentos clínicos.

HyperBand
O HyperBand leva sua difusão para um novo nível, permitindo que você adquira mais cortes ou 
mais direções de difusão em uma aquisição típica.

HyperBand DTIHyperBand mapa de orientação coloridoT2 HyperCube Flex Coronal 
Plexo Braquial
Imagem de água – MIP
1,2 x 1,2 x 1,4 mm
3:49 min.

Axial T2 HyperCube IAC with HyperSense
0.6 x 0.6 x 0.8 mm
3:26 min.

3D Cube DIR Sagital  
com HyperSense 

1,3 x 1,3 x 1,4 mm 
4:02 min.

HyperWorks* 

HyperCube
Reduza significativamente os tempos de aquisição e minimize artefatos de movimento 
e dobramento com os recursos expandidos de imagem 3D do HyperCube.

* Opcional.



SilentWorks*

O SilentWorks está disponível em todas as anatomias e pode ser utilizado com várias bobinas e 
ponderações, incluindo DWI. E com novos aprimoramentos, como o 3D Silenz e o PROPELLER 
MB, o tempo de seu exame é reduzido sem comprometer o desempenho..

DWI Axial 
Silent PROPELLER <11 dB 

2,1 x 2,1 x 5 mm

Reformatação Coronal  
(T1 Silenz Sagital <3 dB) 

1,2 x 1,2 x 1,2 mm

 T1 Silenz Sagital <3 dB 
1,2 x 1,2 x 1,2 mm

T2 FLAIR Axial 
Silent PROPELLER <11 dB 

0,9 x 0,9 x 5 mm

T2 Coronal   
Silent PROPELLER <11 dB 

0,8 x 0,8 x 4 mm

T2 PROPELLER FatSat 
Coronal com SilentScan

MAVRIC SL PD
0,4 x 0,6 x 4 mm

HyperMAVRIC SL PD
1,3 mm isotrópico

Formação de membrana fibrosa no 
fêmur que não foi observada em uma 
aquisição convencional ou no mesmo 
tempo de aquisição.

ViosWorks*

Conclua um exame funcional do coração inteiro em uma aquisição 
sem apneia. O ViosWorks 4D Flow acelera a aquisição usando a 
reconstrução HyperKat
 para capturar informações 
clínicas de rotina e auxiliar 
na geração de imagens de
anatomias complexas.

O ViosWorks 4D Flow 
ajuda você a obter 
informações funcionais  
cine, juntamente com a 
velocidade e direção do 
fluxo.

HyperMAVRIC SL
O MAVRIC SL agora traz ponderação T2, Flexible No Phase Wrap  
e uma configuração automatizada de parâmetros para um fluxo 
de trabalho otimizado na interface o usuário.  



DIR, FLAIR, PSIR (acima), T2, T1 e mapa T2 (abaixo) 
foram adquiridos em um scan.

Recomenda-se adquirir imagens T2 FLAIR convencionais além do MAGiC.

* Opcional.

cvi42®

cvi42® é uma solução abrangente de pós-processamento cardiovascular baseada deep learning que usa 
algoritmos automatizados para caracterizar tecidos, gerar mapas e avaliar fluxo e função.

READYView
O READYView ajuda a simplificar exames complexos, fornecendo uma plataforma de visualização que fornece 
acesso a tecnologias avançadas de pós-processamento. Estando disponível diretamente no console do operador 
de RM, o READYView acelera o fluxo de trabalho e a prontidão da leitura, eliminando as etapas demoradas do 
pós-processamento.

ImageWorks* 
MAGiC
O segredo do MAGiC reside em sua capacidade única de oferecer 
vários contrastes de imagem em uma única aquisilção de neuro. O 
MAGiC oferece maior flexibilidade clínica, liberando tempo para 
sequências avançadas. O MAGiC vai além da rotina, fornecendo dados 
paramétricos complementares para uma imagem mais completa. O 
contraste da imagem pode ser alterado aplicando ajustes simples 
após a aquisição.



Quantib™ Brain
O Quantib™ Brain é um software de processamento 
de imagens médicas que utiliza machine learning 
destinado a rotulagem automática, visualização e 
quantificação volumétrica de estruturas cerebrais 
segmentáveis a partir de um conjunto de imagens de 
RM. 

Os resultados do Quantib™ Brain consistem em 
segmentações, visualizações e medições de volume 
de massa cinzenta, substância branca e líquido 
cefalorraquidiano. A aplicação também visualiza e 
quantifica candidatos à hiperintensidade da 
substância branca (WMH).

A função de segmentação WMH Quantib™ Brain 
pode executar uma análise longitudinal de WMHs 
validados para comparação de vários exames de um 
paciente individual.

MUSE DWI Coronal MUSE DWI Axial b1000 MUSE DWI Sagital b800

EPI DWI sem PROGRES EPI DWI com PROGRES MUSE DWI com PROGRES

MUSE* 
O MUSE fornece imagens DWI / DTI mais nítidas, reduzindo as distorções induzidas pelo borramento e pela suscetibilidade, em 
comparação com as técnicas convencionais de geração de imagens paralelas. Use o MUSE em áreas vulneráveis a artefatos de 
suscetibilidade, como cérebro e próstata.

PROGRES*

O PROGRES, que inclui a correção de distorção, trata as distorções nas aquisições de difusão que normalmente surgem da falta de 
homogeneidade B0 e da leitura EPI, mas também podem ocorrer com menos frequência devido a imperfeições relacionadas a movimentos 
e aos gradientes, como eddy currents.

* Opcional.



Tecnologia de RM que fortalece 
o seu desempenho

Desenvolvido para ultrapassar barreiras, a plataforma 
avançada do SIGNA™ Artist Edição AIR™ o torna o 
sistema 1.5T da GE mais versátil, adaptável e poderoso.

Agora, exames com os pés-primeiro e aquisições de 
corpo inteiro ficaram fáceis. Dinâmico, mas perspicaz, o 
SIGNA™ Artist é uma Ressonância Magnética construída 
para trabalhar para você.



Total Digital Imaging (TDI)

O SIGNA™ Artist Edição AIR™ oferece avanços de imagem 
surpreendentes com TDI.

A poderosa infraestrutura TDI suporta o uso das bobinas AIR™, redefinindo a 
excelência clínica com imagens consistentes e de alta qualidade.

•  Total Digital Imaging (TDI) emprega um conversor analógico-digital 
independente para digitalizar as entradas de cada um dos até 128 
canais de RF, eliminando melhorias desnecessárias de ruído. Em outras 
palavras, todo elemento se traduz em um sinal digitalizado. 

•  Desenvolvido para maior SNR e uniformidade - SNR até 25% maior. 

•  AIR™ Coils, combinado com o TDI, permite incomparáveis 88 canais 
em um único FOV para maximizar a imagem paralela, a resolução e o 
tempo de aquisição. 

T2 STIR Coronal HyperSense e HyperCube 
3x fase + 1,3x Aceleração HyperSense

 1,8 x 1,8 x 1,4 mm

88 canais dentro do FOV 
19ch Head/Neck Unit + 

(2) 30ch AIR™ Anterior Array Coils + 
40ch Posterior Array

RF receiver Recon

RF coil RF receiver

Coil element Receiver/ADC
Preamp Reconstruction 

engine

RF receive chain architecture (1 receive channel depicted)

Coil element 1
Preamp 1

Coil element 2
Preamp 2

Coil element 2

Reconstruction 
engine

Receiver 1

Coil element M-1
Preamp M-1

Coil element M
Preamp M

Receiver N-1

Receiver N
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Coil element 1
Preamp 1

Coil element 2
Preamp 2
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Receiver 1

Coil element M-1
Preamp M-1

Coil element M
Preamp M

Receiver 2

Receiver 3

RF coil

Preamp 3

Receiver M-1

Receiver M

Conventional vs. AIR™ Coil loop

a. Conventional design b. AIR™ Coil element loop design

Conventional vs. AIR™ Coil overlapping capability

AIR™ Coil 

Conventional element

Center-to-center loop spacing/loop diameter

0 1.18 1.09 1.00 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 0.36 0.27 0.18 0.09 0.00
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c. AIR™ Coil 

Recon

RF receiver Recon

Non balanced elements to receivers = multi-plexing and signal loss
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Conventional vs. AIR™ Coil loop

a. Conventional design b. AIR™ Coil element loop design

Conventional vs. AIR™ Coil overlapping capability

AIR™ Coil 

Conventional element

Center-to-center loop spacing/loop diameter

0 1.18 1.09 1.00 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 0.36 0.27 0.18 0.09 0.00

0.25

0.5

1

0.75

c. AIR™ Coil 

Recon

RF receiver Recon

Balanced elements to receivers = best SNR

RM Convencional SIGNA™ Artist Edição AIR™ com TDI



Mantemos à sua disposição 
opções de atualização

O Get The Works oferece o poder de escolha para você atualizar 
apenas seu software, software e hardware ou para um sistema 
completamente novo, construído em torno do seu magneto já 
existente. Dependendo do modelo de RM que você possui, pode 
haver algumas opções para você. Com o Get The Works, de forma 
simples tudo se resume em fazer a decisão certa de atualização 
para o equipamento da sua organização.

•  Uma fração do custo – Economia de até 50% em custos 
de construção vs. uma nova instalação do sistema‡

•  Minimizar o tempo de inatividade – A atualização pode 
ser concluída em apenas 4-5 dias, reduzindo o tempo de 
instalação em até 60%‡

‡ Resultados podem variar



Você nunca deve se comprometer entre conforto
do paciente e sua produtividade

E com tecnologias de aquisição com inteligência artificial (IA), como AIR x™, cvi42® e Quantib Brain, o seu 
SIGNA™ Artist traz para você o melhor dos dois mundos. Experimente o equilíbrio magistral dos exames 
confortáveis ao paciente com a melhor qualidade de imagem em menos tempo.

‡ Resultados podem variar.

Máximo conforto e versatilidade 

• 360 graus de cobertura da bobina, se ajustando 
a todos os tipos de exames e tamanhos de 
pacientes

•  A opção de exames com os pés-primeiro reduz 
a taxa de rejeição por claustrofobia em 90%2

•   A Mesa acoplável eXpress é leve e facilita a 
remoção rápida e um fluxo de trabalho melhor 
na preparação do paciente

•  Respiração livre para qualquer exame, 
incluindo estudos dinâmicos, bem como 
técnicas de correção de movimento sem 
utilização de agulhas compatíveis com 2D / 3D 

Qualidade de imagem consistente 

•  80% dos casos têm a qualidade de imagem 
melhorada sem tempo adicional com o 
AIR™ Recon

•  Aproveite o maior número de canais do seu 
FOV para aumentar a qualidade de imagem 
e a produtividade

Precisão e rapidez 

•  59% de ganho de produtividade na configuração 
dos exames e 37% de redução no tempo do 
paciente sobre a mesa com AIR Touch™‡

•  Tempo de configuração 5x mais rápido e 4x 

menos cliques no mouse com o AIR x™‡

O SIGNA™ Artist Edição AIR™ é outra maneira 

pela qual a GE Healthcare está trazendo para 

você a RM de amanhã, hoje.



1  Zochowski, K., Miranda, M., Cheung, J., Argentieri, E., Lin, B., Kaushik, S., Burge, A., Potter, H. and Koff, M., 2019. MRI of Hip 
Arthroplasties: Comparison of Isotropic Multiacquisition Variable-Resonance Image Combination Selective (MAVRIC SL) Acquisitions 
With a Conventional MAVRIC SL Acquisition. American Journal of Roentgenology, 213(6), pp.W277-W286.
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