
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

Kamienie milowe firmy

Profil firmy 

Cytat analityka z Frost & Sullivan 

Yizhe Building, Yuquan Road, Shenzhen, 518051, China

Tel: +86-755-26722860   Fax: +86-755-26722850
E-mail: sonoscape@sonoscape.net     www.sonoscape.com

Troska o życie przez innowacje 

S11V
W pełni zintegrowane rozwiązania 
dla obrazowania weterynaryjnego 
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S11V
Fully-integrated Solutions for 

Veterinary Imaging

S11V kompaktowa
konsola USG
S11V to wysokiej wydajności stacjonarny 
ultrasonograf weterynaryjny  
dostarczający przełomowych technologii i 
zapewniający wyjątkową 
wielofunkcyjność i wyniki we 
współczesnych klinikach weterynaryjnych 
małych lub różnych zwierząt lub 
laboratoriach badawczych. Zbudowany 
na platformie z oprogramowaniem 
SonoScape, charakteryzujący się 
wyrafinowaną ergonomiczną konstrukcją, 
aparat S11V jest specjalnie 
przystosowany do swobodnej pracy i 
wygody operowania.
Najważniejsze funkcje, takie jak 
specjalistyczny weterynaryjny interfejs 
wprowadzania danych pacjenta, 
dedykowana struktura zastosowań 
weterynaryjnych oraz presety, ikony 
aplikacji weterynaryjnych oraz znaczniki 
położenia głowicy, dokumentacja wieku 
ciążowego oraz kalkulacji położniczych 
sprawiają, że aparat ten jest wyjątkowym 
urządzeniem dedykowanym specjalnie 
na potrzeby weterynarii. 



ź Tryb B, Dual B, Quad B

ź Tryb M, Anatomiczny M

ź Tryb koloru, tryb DPI

ź Tryb PW, tryb CW 

ź Tworzone przez użytkownika graficzne tryby 
badania dostępne zarówno u małych, jak i 
dużych zwierząt.

ź Ponad 50 specjalistycznych weterynaryjnych 
znaczników położenia głowicy oraz adnotacje

ź Bogate oprogramowanie do pomiarów i 
kalkulacji weterynaryjnych, szczególnie przy 
diagnozach prenatalnych 

ź Profesjonalny weterynaryjny 
układ liniowy o dużej gęstości 
do reprodukcji endokawitarnej
 oraz aplikacji 
powierzchniowej 

ź Niezawodna konstrukcja 
weterynaryjna - między 
innymi panel kontrolny 
odporny na kurz i zachlapania 

ź Tkankowe obrazowanie 
harmoniczne

ź Obrazowanie trapezoidalne

ź Przestrzenne obrazowanie 
wielopłaszczyznowe 

ź Obrazowanie panoramiczne

ź Mikro-skan, redukcja plamek 

Specjalistyczne zastosowania Zadowalające rozwiązania

Szeroka gama zastosowań 

Tryby pracy

Sprawdzona technologia 

Ułatwiona praca

Kompaktowy rozmiarem, a jednocześnie w pełni funkcjonalny - S11V jest specjalnie zaprojektowany 
dla wszystkich aspektów ultrasonografii weterynaryjnej o wielu standardach i opcjonalnych 
technologiach obrazowania w bardzo przystępnej cenie.

Aparat S11V jest w pełni skonfigurowany z dedykowanym oprogramowaniem weterynaryjnym 
dla zaspokojenia rosnących wymagań klinicznych dotyczących diagnoz weterynaryjnych.

Zbudowany na platformie zapewniającej wszechstronne rozwiązania dla płynnej pracy oraz 
wygodnego operowania, aparat S11V przyspieszy proces badań i sprawi, że skanowanie 
ultrasonografem będzie jeszcze przyjemniejsze. 

W pełni przystosowane miejsce pracy
Wiele predefiniowanych, możliwych do skonfigurowania 
przez użytkownika presetów, przycisków 
funkcjonalnych, pomiarów, układ raportu dla każdej 
specjalności klinicznej

Funkcja M-tuning
Z łatwością i minimalnym wykorzystaniem przycisków 
możesz uzyskać zoptymalizowany obraz 2D i Dopplera  

Funkcja schowka 
Wygodne przeglądanie obrazu podczas badania 

Inteligentne zarządzanie kartą pacjenta 
Łatwy dostęp do wyniku pacjenta oraz bazy danych, 
odzyskiwanie, przeglądanie i raportowanie.

Liczne rozwiązanie danych
320G dysk twardy, port Dual USB, VGA, S-Video, port LAN, 
drukarka wideo, drukarka USB atramentowa/laserowa 

Wartość dodana - funkcje DICOM
Zapis, Storage Commitment, MPPS, Druk, Lista zadań 
zapewniające bardziej zaawansowane rozwiązania 
zarządzania danymi 

Przystosowany do szerokiej gamy zastosowań 
klinicznych na zwierzętach: badań brzucha, reprodukcji, 
kardiologicznych, ścięgnowy, piersiowy, badań 
niewielkich narządów u małych i dużych zwierząt, w tym 
kotów, psów, koni, krów, owiec i świń. 



Ergonomia aparatu S11V zapewni wygodę codziennej pracy oraz redukuje powracające kontuzje 
spowodowane obciążeniem w codziennych obowiązkach. Usprawniona konsola z miejscem na 
urządzenia zewnętrzne, takie jak drukarka wideo, jest łatwa w przenoszeniu z pokoju do pokoju, a 
panel operacyjny systemu został zaprojektowany tak, by być ergonomiczny i intuicyjny dla 
użytkownika. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do lepszej pracy i wysokiej efektywności.

klinik i opieki przy łóżku

Najwyższa jakość obrazu

Brodawka M Mode

Wątroba psa

Cztery komory psa

Pęcherz moczowy 

Wątroba kota

AO kota

Usprawniona konstrukcja 

piętnastocalowy płaski ekran LCD 
z regulowanym ramieniem przegubowym  

pełnowymiarowa klawiatura PC 

umożliwiająca komfortowe wprowadzanie danych

USB 2.0, DVD-RW, 320G HDD

LAN, VGA, USB, S-Video
przełącznik nożny 

Opcjonalna aktualizacja do DICOM 3.0 
(transmisja, lista zadań i druk)

kompaktowa konstrukcja, idealna dla niewielkich 
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