
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, 
Wysokiej jakości Doppler HCU
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Troska o życie przez innowacje



SonoScape od zawsze starał się zapewniać 
najlepsze produkty dla harmonijnej relacji pomiędzy 
człowiekiem a zwierzęciem. Jako, że jest to naszą 
misją, SonoScape przedstawia S8V, przenośny 
system kolorowego dopplera z wysokiej pułki. Jest 
on najlepszym rozwiązaniem klinicznym dla 
weterynarzy. Połączony jest z wieloma najnowszymi 
technologiami ultrasonograficznymi, takimi jak: 
tkankowe obrazowanie dopplerem, tryb anatomiczny 
M, obrazowanie panoramiczne i tak dalej. Są one 
rzadko spotykane w USG weterynaryjnych. 
Zaawansowane technologie obrazowania, przyjemna 
dla użytkownika, ergonomiczna konstrukcja oraz 
znakomite pakiety oprogramowania weterynaryjnego 
sprawiają, że S8V to wyjątkowy, profesjonalny 
skaner USG. 
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Mikro-skan używa algorytmu przetwarzającego obraz w czasie 
rzeczywistym w celu wyeliminowania plamek i szumów oraz 
wzmocnienia marginesu i ściany tkanki. 

TDI to nowa technika przedstawiania prędkości normalnych i 
patologicznych struktur mięsnia sercowego podczas cyklu pracy serca. 
Wspomaga ona badaczy klinicznych w analizie i porównaniu ruchu 
różnych części serc zwierzęcych.

Dzięki wykrywaniu ruchu ścian naczynek u zwierząt, lekarze i badacze 
mogą postawić bardziej precyzyjną diagnozę w zakresie kardiologii 
oraz stworzyć dokładniejsze raporty badawcze. 

Ultraszerokie widzenie zapewnia przejrzystą wizję i maksymalną ilość 
informacji na temat tkanki i uszkodzeń, sprawiając, że lekarze stawiają 
szybką i precyzyjną diagnozę dla dużych uszkodzeń.

ź piętnastocalowy, antyodblaskowy ekran LCD 

ź Tryby CFM, PDI, PW, CW, Steer M

ź Obrazowanie THI, TDI, panoramiczne, objętościowe 4D 

ź Pomiar IMT (intima-media-thickness)

ź Lista zadań DICOM , port USB, VGA

ź Wszechstronny pakiet pomiarów weterynaryjnych 

ź Definiowane przez użytkownika tryby badań 
weterynaryjnych 

ź Specjalistyczne weterynaryjne znaczniki położenia głowicy

ź Profesjonalne głowice weterynaryjne 

ź Dwa standardowe złącza głowic kompatybilne z 
większością głowić kolorowych dopplerów SonoScape

ź Wbudowana bateria litowo-jonowa o dużej wydajności 

ź Wysoka mobilność, wąski i kompaktowy wózek

ź Wiele profesjonalnych głowic weterynaryjnych 

Doskonałe obrazowanie 
i technologie przetwarzania 

Technologia mikro-skan

Tkankowe obrazowanie dopplerem (TDI)

Tryb Steer M

Obrazowanie panoramiczne

Główne cechy produktu 

Profesjonalna konstrukcja 
do użytku w weterynarii 

Pozostałe funkcje 
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