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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



Od momentu wprowadzenia na rynek 
pierwszego USG z kolorowym 
dopplerem, SonoScape oddało się 
ultrasonografii. Dedykacja ta 
doprowadziła do pojawienia się wielu 
technologii ultradźwiękowych, w 
szczególności w urządzeniach 
przenośnych. Dzięki konsekwentnym 
staraniom, S9V prezentowane jest jako 
wszechstronna platforma obrazowania o 
futurystycznym wyglądzie. Zapewnia ona 
najlepsze rozwiązania w obrazowaniu 
ultradźwiękowym i przynosi znakomite 
wyniki.go sprawiają, że S8V to 
wyjątkowy, profesjonalny skaner USG. 
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Potężny

Elastografia C-Xlasto

Przestrzenne obrazowanie wielopłaszczyznowe  

Pulse Inversion Harmonic Imaging

Multifunkcyjna, wszechstronna platforma pełna innowacji

Głowica o wysokiej gęstości

Echokardiografia wysiłkowa

L741V C613 C353

Przestrzenne obrazowanie wielopłaszczyznowe wykorzystuje kilka linii widzenia dla uzyskania optymalnej rozdzielczości 
kontrastowej, redukcji plamek i wykrywanie granic. Dzięki temu S9V idealnie sprawdza się w obrazowaniu podczas badań 
brzucha, prezentując większą klarowność i ulepszoną ciągłość struktur. 

Urządzenie S9V wyposażone jest w kluczowe technologie obrazowania SonoScape, które znacznie podniosły jakość obrazu 
przenosząc ją na kolejny poziom, a także ujawniły lekarzom więcej informacji diagnostycznych. Pracując z S9V, widzisz 
bardziej klarownie, diagnozujesz z większą pewnością i z wygodą wykonujesz swoje obowiązki.

Echokardiografia wysiłkowa jest kombinacją echokardiografii 2D z fizycznym lub farmakologicznym obciążeniem, który może 
określić jak mięsień sercowy reaguje na wysiłek. Stosowane głównie do diagnozy i oceny choroby niedokrwiennej serca. 
Pakiet echokardiografii wysiłkowej S9V dzięki w pełni zintegrowanemu i łatwo programowalnemu interfejsowi może 
dopasować się do twoich potrzeb, a wszystkie funkcje usprawniają badania i raportowanie kurczliwości odcinkowej.

S9V wyposażony jest w głowicę fazowaną o wysokiej gęstości dla zapewnienia wysokiej częstotliwości i najlepszej 
rozdzielczości w obrazowaniu kardiologicznym. Dzięki wysokiej wrażliwości kolorowego Dopplera SonoScpae, aparat S9V 
zapewnia dokładną diagnozę kardiologiczną przewyższającą twoje oczekiwania.

Sygnały harmoniczne są w pełni zachowywane bez utraty informacji akustycznych, które umożliwiają urządzeniu S9V 
tworzenie obrazu z detalami na wysokim poziomie, oraz ulepszają rozdzielczość kontrastową redukując hałas i bałagan w 
wizualizacji subtelnych uszkodzeń, niewielkich narządów, naczynek i tak dalej.

SonoScape wyposażył S9V w nową metodę, wspomagającą lekarzy w badaniu elastyczności tkanki. Różnice w reakcji 
tkanki są wykrywane i wizualizowane w czasie rzeczywistym, przez algorytmy elastrograficzne, poprzez różne reprezentacje 
graficzne, które mogą okazać się szczególnie pomocne w analizie struktur piersiowych, tarczycowy oraz mięśniowo-
szkieletowy.



Wygodne regulacja Cyfrowa klawiatura alfabetycznaSpecjalistyczne oprogramowanieIntuicyjna ikona graficzna

140° 

Stylowy
Zabierz znakomitą wydajność dokądkolwiek 

Inteligentny
Przeprowadź operację, poczuj różnicę

SonoScape dąży do projektowania sprzętu medycznego, który wprowadza supernowoczesne technologie i łączy je z 
optymalnym trybem pracy. Pełnowymiarowy panel dotykowy urządzenia S9V eliminuje ograniczenia sprzętowe tradycyjnej 
klawiatury, co ułatwia operowanie aparatem.
Korzystając z S9V operujesz szybciej, również podczas wykonywania najbardziej wymagających zadaniach 
diagnostycznych. Przyjrzyj się programom poniżej i poczuj inspirację do zwiększenia swojej produktywności.

Urządzenie S9V firmy SonoScape oferuje ergonomię 
o najwyższym standardzie oraz dostarcza 
najświeższych innowacji technologicznych z wysoko-
zintegrowanym zestawem chipów, które umożliwiają 
doskonałą mobilność i elastyczność. Wbudowany 
inteligentny ekran dotykowy o wymiennym wyglądzie, 
S9V ustanowił nowy standard w dziecinie 
ultrasonografów gwarantujący łatwość użytkowania. 

Prowadzi operujących do trybu badania 
przez jedno kliknięcie.

Wszystkie parametry mogą być łatwo 
dostosowane przy użyciu inteligentnego 
ekranu dotykowego. 

Przedmioty pomiarowe, znaczniki położenia 
głowicy oraz adnotacje są uszeregowane 
ze względu na zastosowanie.

Zapewnia wprowadzanie informacji o 
pacjentach i komentarzy lekarza w 
najprostszy sposób

50-stopniowy, składany, piętnastocalowy 
wyświetlacz LCD Ekran dotykowy z 
graficznym interfejsem użytkownika 

140-stopniowy kąt odchylenia 
Interfejs łączności. 

Stylowy wózek z regulacją wysokości 

Solidna walizka o stonowanym, 
luksusowym wyglądzie 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

