
Od założenia firmy, SonoScape zapewnia wysokiej jakości sprzęt medyczny dla sektora opieki zdrowotnej. SonoScape 

specjalizuje się w rozwoju i produkcji ultrosonografów. Poprzez wprowadzenie zaawansowanych technik obrazowania, 

SonoScape zwiększyło dokładność diagnostyki, a co za tym idzie, umożliwiło osiągnięcie lepszych rezultatów w 

leczeniu. Od 2002 roku, SonoScape dotarło do i pomogło milionom ludzi. Mając świat na względzie, SonoScape będzie 

dalej zapewniało bardziej skuteczne i dostępne rozwiązania dla opieki zdrowotnej, poprzez nieustanną innowację i pasję 

do życia. 

“Nagroda Frost & Sullivan for Growth Leadership przyznawana jest firmie, która wykazała doskonałość w osiąganiu 

najwyższej składanej rocznej stopy wzrostu w ciągu ostatnich trzech lat… Sprzedaż ultrasonografów przyczynia się w 

przeważającej mierze do sumy przychodów, pomagając firmie wzmacniać jej wiodącą pozycję i prześcigać konkurencję 

na rynku. Ze względu na rosnąca penetrację średniej i wysokiej półki urządzeń, przewiduje się, że SonoScape ujrzy 

znaczny potencjał rozwojowy w przyszłości…”

2002: Założenie firmy w Shenzhen, Chiny

2003: Premiera SSI-1000: pierwszego 15-calowego systemu Przenośnego Kolorowego Dopplera w Chinach 

2004: Premiera SSI-1000: pierwszego systemu Kolorowego Dopplera na platformę PC w Chinach

2005: Otrzymanie nagrody “High Technology Company” od rządu ChRL

2007: Otrzymanie nagrody “CHINA TOP BRAND” w Branży Urządzeń Medycznych 

2007: Premiera pierwszego systemu w czasie rzeczywistym 4D w Chinach 

2008: Otrzymanie nagrody “European Entrepreneurial Company 2008” od FROST & SULLIVAN

2008: Otrzymanie nagrody “Flagship Company” w Branży Urządzeń Medycznych w Chinach

2009: Otrzymanie nagrody “Product Quality Leadership Award 2009” od FROST & SULLIVAN

2011: Otrzymanie nagrody Reddot 2011 Product Design Award dla S20 w Essen, Niemcy 

2013: Otrzymanie nagrody “Ultrasound Market Growth Leadership Award, 2013” od FROST & SULLIVAN

2014: Otrzymanie nagrody iF Product Design Award 2014 dla S9 w Monachium, Niemcy 

2014: Otrzymanie nagrody “Company of the Year in Ultrasound Market, 2014” od FROST & SULLIVAN

Yizhe Building, Yuquan RoadShenzhen, 518051, China, 

Tel: +86-755-26722860   Fax: +86-755-26722850
E-mail: sonoscape@sonoscape.net     www.sonoscape.com
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SonoScape to firma z branży nowoczesnych technologii, specjalizująca się w produkcji i 

rozwoju ultrasonografów i głowic. Wspomagana szeregiem innowacyjnych technologii, 

SonoScape wprowadza A6V - profesjonalny przenośny ultrasonograf do zastosowań 

weterynaryjnych. 

ź Elegancki wygląd, jedynie 6kg wagi oraz opcjonalny wózek mobilny - 

A6V tworzy wygodne miejsce pracy.

ź Dwunastocalowy, ekran LCD o regulowanym odchyleniu, dwa złącza 

głowic - A6V minimalizuje zmęczenie pracą.

ź Najwyższej jakości technologie ultrasonografii B/W, bogate pakiety 

oprogramowania i profesjonalne głowice weterynaryjne - A6V pomoże 

ci osiągnąć jeszcze wyższe standardy w aplikacjach weterynaryjnych.

ź Graficzna ikona badań: łatwe przejście to interfejsu 

badania.

ź Matowy monitor LCD: wyświetla przejrzysty i klarowny 

obraz zarówno z dystansu jak i w świetle słonecznym.

ź Szybkie działanie za pomocą jednego przycisku: 

optymalizacja obrazu jednym przyciskiem, Zapis, Raport, 

Druk, Plik, Komentarz, Pacjent, THI, Schowek i dziewięć 

szybkich przycisków dla pomiarów reprodukcyjnych .

ź Pięć weterynaryjnych znaczników położenia głowicy: psi, 

koci, koński, krowi i owczy.

ź Solidna walizka przystosowana do zastosowań 

weterynaryjnych: wzmocniona obudowa, panel kontrolny 

odporny na kurz i zachlapania.

ź Pakiety oprogramowania pomiarowego i 

obliczeniowego dla weterynarii: wczesna 

diagnostyka ciąży, diagnostyka kardiologiczna, 

ogólna diagnostyka brzuszna, ocena zdolności 

reprodukcyjnych, ocena jakości mięsa.

ź Rozbudowane aplikacje weterynaryjne: psy, koty, 

konie, krowy, owce.

ź Profesjonalne głowice weterynaryjne: w obudowie 

antykorozyjnej, z kablem o długości 3 m, głowica 

liniowa 12MHz oraz mikrokonweks 6.5MHz.

ź Wbudowana bateria pozwalająca na trzy godziny 

nieprzerwanej pracy.

ź Możliwości archiwizacji: pamięć USB, raport PDF, 

AVI/JPEG, DICOM3, etc.

Dzięki najnowszym technologiom, A6V reprezentuje nowoczesną koncepcję  łatwego w użyciu 

USG o eleganckiej, kompaktowej konstrukcji. 

Jako przenośne USG do zastosowań weterynaryjnych, A6V jest dużo bardziej niezawodny i 

skuteczny przy stawianiu diagnozy.

Ekskluzywny, dwunastocalowy, regulowany ekran LCD
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