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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, 

Troska o życie przez innowacje



Prawdziwa godność polega na byciu ponad wszystkimi w swojej klasie. Stałe ulepszanie 
technologii i usług dla lepszej opieki nad pacjentem oraz pasja do innowacji reprezentowana 
przez SonoScape sprawiają, że idealnie wpasowuje się ono w obecny rynek i stanowi naturalny 
wybór w przyszłości. Wierząc w wiodące trendy ultrasonografii, dziedzicząc i rozprzestrzeniając 
klasę i elegancję, oraz dzięki nieustannym staraniom, SonoScape prezentuje S8ExpV.

Dzięki ultranowoczesnej, innowacyjnej konstrukcji oraz klinicznie potwierdzonym 
technologiom, S8Expv jest świetnie wyposażone jako skaner niewymagający 
wielkiego wysiłku i o ulepszonej jakości obrazu. Zapewnia on zoptymalizowane 
rozwiązania dla wielu zastosowań, jednocześnie pomagając ulepszyć 
doświadczenie użytkownika zarówno w przypadku rutynowych jak i 
niestandardowych zadań. Praca z S8Expv jest przyjemnością, która oczaruje cię 
na długo. 

Szeroki wachlarz zastosowań:
Zoptymalizowany pod kątem szerokich zastosowań klinicznych u 
zwierząt: badań brzusznych, reprodukcyjnych, kardiologicznych, 
ścięgnowych, piersiowych, miednicy małej u dużych i małych zwierząt, 
w tym psów, kotów, koni, krów, owiec, świni. 

Poręczny 
i wszechstronny 



Płynność pracy

Utrzymując klasyczną konstrukcję przenośnych 
produktów SonoScape, S8ExpV z sukcesem łączy 
znakomitą ergonomię, atrakcyjny design i łatwość 
użytkowania. Charyzmatyczna tożsamość jest także 
podbijana wyrafinowaną paletą kolorów - stonowana 
szarość wewnątrz, perłowa biel na zewnątrz obudowy. 
Dzięki nim S8ExpV podkreśla swój mocny, 
ekskluzywny charakter w porównaniu do innych 
ultrasonografów marki SonoScape. 

S8ExpV dostosowuje się do twojego trybu 
pracy, bez znaczenia czy znajdujesz się w 
gabinecie, przy łóżku pacjenta lub w terenie. 
Dzięki łatwej w użyciu nowej platformie 
zaprojektowanej z uwzględnieniem potrzeb 
badaczy oraz kompletnemu zintegrowaniu 
interfejsów dla lepszej łączności i transmisji 
się danych, S8ExpV prowadzi do 
ulepszonego komfortu użytkownika oraz 
rezultatów klinicznych, komfortu pacjenta 
oraz efektywności pracy. Zintegrowany w systemie 

akumulator umożliwia 
przeprowadzanie badań 
ultrasonograficznych w terenie.

Z uwagi na umieszczenie wszystkich 
elementów ultrasonografu w jednej lekkiej 
obudowie, pozwalają na doskonałą diagnostykę 
tak gdzie potzrebna jest szybka reakcja.

50 ° ( stopniowy) składany,  wysokiej 
rozdzielczości kolorowy wyświetlacz LED 
zapewnia najwygodniejsze i najbardziej 
wyraziste obrazowanie w każdym środowisku.

Najważniejsze elementy sterujące 
są dokładnie rozlokowane w 
bardzo intuicyjny i łatwy w 
obsłudze interfejs



Wszechstronna platforma 

L741V C353 5P1

Wyposażony w kluczowe technologie obrazowania SonoScape takie jak mikro-skan, PHI 
oraz Spatial Compound, S8ExpV może chełpić się wyjątkowym obrazem 2D, wrażliwym 
spektralnym, kolorowym i power dopplerem, wyświetlając łatwe w zrozumieniu obrazy 
anatomiczne i patologiczne oraz zapewniając wysoko zoptymalizowane środowisko dla 
diagnostów przy rozstrzygających diagnozach. Zaawansowane technologie głowic także 
efektywnie poprawiają jakość obrazu dając pewność postawienia diagnozy nawet w 
przypadku trudnych pacjentów. 
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