
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

Yizhe Building, Yuquan RoadShenzhen, 518051, China, 

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

S2V
Przenośny kolorowy system USG
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System weterynaryjny przenośnego kolorowego Dopplera S2V firmy SonoScapes został 
zaprojektowany by stanowić najbardziej opłacalny oraz inteligentny system cyfrowy dla 
wszystkich aspektów USG weterynaryjnego. Dzięki oprogramowaniu nowej generacji oraz 
szerokiej ofercie dedykowanych głowic weterynaryjnych, aparat S2V może chełpić się 
znakomitą technologią obrazowania, zazwyczaj dostępną jedynie dla produktów z wysokiej 
pułki. 

Wyposażony w zaawansowaną technologię obrazowania, wcześniej zarezerwowaną jedynie 
dla systemów stacjonarnych, S2V dostarcza wysoką jakość w każdej dziedzinie diagnostyki 
weterynaryjnej z wykorzystaniem USG. 

Wsparcie dla wielu urządzeń peryferyjnych dla 
efektywniejszego zarządzania danymi.

Dwa uniwersalne złącza głowic dla optymalnej pracy.

Intuicyjny, panel operacyjny ze standardową 
klawiaturą PC, odporny na kurz i zachlapania.

Wbudowana bateria umożliwiająca kontynuowanie 
skanu przez ponad godzinę.

Pełne USG weterynaryjne 

15" ekran LCD z powłoką antyodblaskową.

Duża przestrzeń obrazowania klinicznego.

Zdolny do różnych funkcji



ź tkankowe obrazowanie 
harmoniczne 

ź mikro-skan, redukcja plamek
ź przestrzenne obrazowanie 

wielopłaszczyznowe
ź obrazowanie panoramiczne
ź obrazowanie trapezoidalne 
ź Tryb anatomiczny M. Mode
ź Tryb DPI
ź Doppler pulsacyjny
ź Doppler ciągły 

ź Definiowane przez użytkownika tryby badania graficznego 
zarówno dla małych, jak i dużych zwierząt 

ź ponad 50 specjalistycznych weterynaryjnych znaczników 
położenia głowicy oraz adnotacje

ź Wszechstronny pakiet oprogramowania dla pomiarów i 
kalkulacji: diagnoza wczesnej ciąży, diagnozy 
kardiologiczne, diagnozy ogólne brzucha, ocena 
reprodukcji, ocena jakości mięsa.

ź Profesjonalny weterynaryjny układ liniowy o wysokiej 
gęstości do zastosowań endokawitalnych, 
reprodukcyjnych oraz przy płasko położonych organach.

ź Głowice układu fazowanego oraz mikrokonweksów 
stosowanych przy badaniu brzucha oraz kardiologicznym.

Intuicyjny interfejs 

Przejrzysty układ systemu dla wygody pracy 

Ustawienia pracy przystosowane pod ciebie. Wiele 
predefiniowanych i możliwych do skonfigurowania przez 
użytkownika opcji, przycisków funkcjonalnych, formuł, 
pomiarów, układów raportu dla każdej specjalności klinicznej 
przy prostej operacji.

Funkcja M-tuning 

Optymalizacja 2D oraz Dopplera za pomocą jednego 
przycisku w celu minimalizacji naciskania i zaoszczędzenia 
czasu.

Funkcja schowka 

Wygodne przeglądanie obrazu podczas skanowania 

Inteligentne zarządzanie kartą pacjenta 

Łatwe zachowanie, odzyskanie i przeglądanie danych 
pacjenta oraz obrazów w każdej chwili.

Full data solutions

320G dysk twardy, pełem Dicom 3.0, podwójny port USB, 
VGA, S-Video, port LAN, drukarka video, drukarka USB 
atramentowa lub laserowa.tosowanych przy badaniu 
brzucha oraz kardiologicznym.

Wiele zastosowań diagnostycznych 

Przenośny, ale 
w pełni wyposażony

Pakiet profesjonalnego oprogramowania 
weterynaryjnego 

Zoptymalizowany tok pracy

 

Zoptymalizowany dla szerokiej gamy zastosowań klinicznych w weterynarii: badania brzucha, 
kardiologiczne, położnicze, piersiowe, płasko położonych organów u zwierząt dużych i małych, 
takich jak psy, koty, konie, świnie, owce, krowy. 

S2V przystosowuje się do toku pracy zarówno gdy jesteś w gabinecie, jak i w terenie. Dzięki 
łatwej w użyciu platformie zaprojektowanej na potrzeby sonografistów, S2V daje weterynarzom 
swobodę działania w swoim stylu, zgodnie z przyzwyczajeniami ciesząc się przy tym ze 
znacznie usprawnione ultrasonografu. 

W celu zaspokojenia rosnących potrzeb dzisiejszych lekarzy weterynarii, S2V wyposażony 
został w dedykowany, w pełni skonfigurowany pakiet oprogramowania.



Najlepsza jakość obrazu Mobilność urządzeń

MV kota

Cztery komory u psa Steer M u psa

Wątroba kota Pęcherzyk żółciowy psa

Naczynko szczura

W celu umożliwienia łatwego przenoszenia , S2V może być zamontowany na specjalnie 
zaprojektowanym wózku aby można go było używać zarówno jako stacjonarny ultrasonograf ze 
specjalnie dedykowana przestrzeni półek na drukarkę, nagrywarkę itp. 

Ponadto system jest idealnym rozwiązaniem do obsługi w terenie. Dzięki wygodnej walizce , 
lekarze weterynarii mogą łatwo przetransportować S2V do odległych lokalizacji. Stąd S2V 
nadaje się do stosowania w wielu różnych środowiskach w praktyce weterynaryjnej . 
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