
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 

Troska o życie przez innowacje

S2V BW
Niezawodny ultrasonograf B/W dla opieki zwierzęcej
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Oparty na platformie ultrasonografu z kolorowym 
Dopplerem marki SonoScape, S2V BW jest 
zaprojektowany tak, by przynosić rozwiązania w 
różnych zastosowaniach weterynaryjnych. Jego 
kompaktowa konstrukcja oraz pełna funkcjonalność 
sprawią, że praca nad jakimkolwiek zadaniem z 
wykorzystaniem USG będzie przyjemnym 
doświadczeniem.

Oparty na platformie ultrasonografu z kolorowym Dopplerem marki SonoScape, S2V BW jest zaprojektowany tak, 
by przynosić rozwiązania w różnych zastosowaniach weterynaryjnych. Jego kompaktowa konstrukcja oraz pełna 
funkcjonalność sprawią, że praca nad jakimkolwiek zadaniem z wykorzystaniem USG będzie przyjemnym 
doświadczeniem.

Z ponadprzeciętną technologią obrazowania SonoScape, S2V BW pomoże ci uzyskać klarowne dane 
diagnostyczne i dostarczy ulepszoną jakość obrazu. Posiadający możliwość uaktualniania kolorowego Dopplera, 
system ten może w przyszłości zaspokoić potrzeby w szerokiej gamie zastosowań klinicznych u zwierząt. 

Urządzenie S2V BW zaprojektowane jest tak, by dostarczyć weterynarzom optymalną jakość obrazu przy 
minimalnej ilości kroków do wykonania. Znacząco skraca to czas potrzebny do przeprowadzenia badania. 
Zbudowany na nowej platformie zapewniającej zorientowane na pacjenta rozwiązania, ułatwiające wykonywanie 
czynności. Urządzenie S2V BW przyspieszy proces badania weterynaryjnego dzięki skrótom klawiszowym dając 
całkowitą wygodę operowania. 

ź 15-calowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości 
ź Ogromna strefa obrazowania z kątami widzenia 

równymi 170 stopni
ź Dwa uniwersalne złącza głowic dla szybkiego 

przełączania głowic 

ź Obrazowanie wielopłaszczyznowe 
ź Tkankowe obrazowanie harmoniczne 
ź Obrazowanie trapezoidalne 

ź W pełni zindywidualizowane ustawienia 
użytkownika: możliwość utworzenia 
indywidualnych presetów zdefiniowanych przez 
użytkownika, przycisków funkcyjnych, formuł, 
pomiarów, układu raportu dla każdej 
specjalności* klinicznej 

ź Funkcja m-Tuning*: optymalizacja obrazu 2D za 
pomocą jednego przycisku oraz PW Dopplera dla 
oszczędzenia czasu

ź Funkcja schowka: wygodna archiwizacja obrazu

ź Inteligentne zarządzanie kartą pacjenta: 
możliwość przechowywania obrazów i kart, 
odzyskiwania i eksportowania w różnych 
formatach, a także drukowania na innych 
drukarkach PC i DICOM

ź Obsługa danych: 320GB dysk twardy, kompletny 
DICOM 3.0, podwójny port USB, WGA, S-Video, 
port LAN, drukarka wideo, drukarka 
laserowa/atramentowa ze złączem USB

ź Doppler pulsacyjny (opcjonalnie)
ź Redukcja plamek (opcjonalnie)
ź Obrazowanie panoramiczne (opcjonalnie)

ź Wbudowana wysokiej wydajności bateria litowa 
ź Łączność z urządzeniami peryferyjnymi dla 

efektywnego przepływu danych 

Nerka psa Woreczek żółciowy psa Projekcja koniuszkowa czterojamowa u psa Wątroba kota Żołądek psa Mięśnie brodawkowate psa 

Niezawodny ultrasonograf B/W
dla opieki zwierzęcej

S2V BW Kompaktowa acz bezkompromisowa ergonomia

Klarowniejszy obraz 2D z Opcjonalnym Kolorowym Dopplerem

Inteligentny system stworzony dla komfortu użytkownika
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