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Khi hiệu suất đáng tin cậy là yếu tố 
quan trọng
Bộ lưu trữ cho các thiết bị theo dõi và ghi hình y tế

Nghiên cứu ứng dụng

Giới thiệu

Những tiến bộ trong công nghệ đã cải thiện đáng kể mức độ chăm 
sóc và khả năng theo dõi bệnh nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, những 
dụng cụ quan trọng hỗ trợ các chuyên gia y tế có những yêu cầu 
nghiêm ngặt về cả độ tin cậy và tuổi thọ. Vì lý do này, Innodisk đã 
được một nhà sản xuất hệ thống hình ảnh y tế của Trung Quốc liên hệ 
để tìm ra giải pháp cho các yêu cầu lưu trữ của họ.

Nhà sản xuất cần các thiết bị lưu trữ cho một màn hình theo dõi sinh 
hiệu của bệnh nhân và một thiết bị ghi hình ảnh siêu âm. Tuy nhiên, 
họ gặp phải khó khăn trong việc tìm ra một giải pháp có thể đáp ứng 
tất cả các yêu cầu của họ. Các thiết bị sẽ thấy số chu kỳ ghi/xóa dữ 
liệu cao và cần cả bộ lưu trữ trên phương tiện cũng như một phương 
pháp hoán đổi dữ liệu đáng tin cậy. Đồng thời, nhà sản xuất cần sự 
đảm bảo nguồn cung trong thời gian dài và khả năng khắc phục các 
hạn chế tương thích của hệ thống.

Innodisk đã cung cấp giải pháp 
lưu trữ cấp công nghiệp bằng 
thẻ SD và SSD 2.5” cho khách 
hàng Trung Quốc. Các thiết bị 
flash cần thiết cho hai thiết bị y 
tế: màn hình theo dõi sinh hiệu 
của bệnh nhân và thiết bị ghi 
hình ảnh siêu âm.
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Kết quả

Với giải pháp lưu trữ của Innodisk, khách hàng đã tìm ra câu trả lời 
cho các yêu cầu của mình về độ tin cậy, khả năng tùy chỉnh và nguồn 
cung trong thời gian dài. Dòng đời sản phẩm lâu dài có nghĩa là nhà 
sản xuất không phải lo lắng về tình trạng thiếu linh kiện trong các 
giai đoạn sau của vòng đời sản phẩm. Với trường hợp này, Innodisk đã 
chứng tỏ mình là nhà cung cấp giải pháp lưu trữ đáng tin cậy cho thị 
trường y tế.

Cam kết của chúng tôi

Tại Innodisk, chúng tôi tin rằng thông qua hợp tác, chúng tôi có thể 
vượt qua mọi thử thách. Bằng cách duy trì một hệ thống thông tin 
liên lạc mạnh mẽ xuyên suốt từ giai đoạn yêu cầu đến giai đoạn thực 
hiện, chúng tôi đảm bảo giải pháp phù hợp với ứng dụng của bạn. 
Chúng tôi vẫn cam kết liên tục đổi mới tập trung vào phần cứng, phần 
sụn và tích hợp phần mềm.

Lộ trình thành công 
của chúng tôi
Bộ lưu trữ mạnh mẽ
SSD 3MG2-P 2.5”
· Tuổi thọ cực cao với bộ nhớ 
  flash SLC 
· Bảo vệ mất dữ liệu thông qua 
  iData Guard™
· Dung lượng 512GB

Thẻ SD 3.0
· Thiết kế cấp công nghiệp
· Quản lý sự cố mất điện
· Dung lượng 32GB

Thách thức

· Tính ổn định và độ tin cậy: Giải pháp lưu trữ cần thiết để phù 
  hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của thiết bị y tế
· Tính tương thích: Nền tảng để thiết kế bị hạn chế và yêu cầu 
  một phương pháp lưu trữ tùy chỉnh
· Nguồn cung trong thời gian dài: Việc sản xuất màn hình và 
  thiết bị ghi hình ảnh sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài và 
  nguồn cung trong thời gian dài rất cần thiết để đảm bảo tính 
  nhất quán của sản phẩm 
· Trao đổi dữ liệu: Máy khách cần một cách trao đổi dữ liệu 
  đáng tin cậy giữa các thiết bị

Giải pháp

· Bộ lưu trữ cấp công nghiệp: Bộ lưu trữ flash được xây dựng 
  để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và môi trường 
  ghi dữ liệu hiệu suất cao. Các thiết bị lưu trữ cũng được kiểm 
  tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng.
· Tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng: Yếu tố 
  hình thức đã được thay đổi để đảm bảo khả năng tương 
  thích hoàn toàn
· Nguồn cung trong thời gian dài: Innodisk có thể đảm bảo 
  cung cấp thiết bị lưu trữ trong thời gian dài 
· Thẻ SD mạnh mẽ: Với thẻ SD, dữ liệu có thể được trao đổi 
  một cách đáng tin cậy và hiệu quả giữa các thiết bị


