
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 

Ultrasonografy weterynaryjne
Szeroka oferta głowic 

Troska o życie przez innowacje 



Najlepszej jakości weterynaryjne ultrasonografy W pełni funkcjonalny HCU weterynaryjny 

S8V

S6V

przenośne z narzędziami badawczymi

ź Wszechstronny zestaw do analizy badawczej: echokardiografia 

obciążeniowa, TDI, Steer M, Color M., PW/CW/ HPRF

ź supernowoczesne technologie: przetwarzanie wielowiązkowe, 

triplex, mikro-skan, B-steer, obrazowanie panoramiczne

ź Profesjonalne oprogramowanie weterynaryjne: pies, kot, krowa, 

koń, owca.

ź Specjalne głowice weterynaryjne: wysokiej częstotliwości głowice 

mikrokonweks z funkcją CW, fazowane, konweks, liniowe, liniowe-

rektalna

ź Specjalistyczna konstrukcja weterynaryjna: odporna na kurz; 

matowa 

ź Konstrukcja HCU z dwoma złączami głowic 

ź Wbudowana bateria litowo-jonowa o dużej wydajności 

ź Cyfrowa archiwizacja i pełna łączność

ź Składany wózek o wysokiej mobilności 

ź Aparat kolorowy HCU wspomaga tryby obrazowania: 2D, Color 

Doppler, PW, CW, HPRF

ź Zaawansowane technologie obrazowania: mikro-skan, THI, 

obrazowanie wielopłaszczyznowe, obrazowanie trapezoidalne

ź Funkcja optymalizacji jednym przyciskiem dla 2D i Dopplera

ź Dedykowane, w pełni skonfigurowane oprogramowanie 

weterynaryjne 

ź Piętnastocalowy ekran LCD o dużej rozdzielczości z dużym polem 

obrazowania 

ź Dwa złącza głowic kompatybilne z większością głowic 

weterynaryjnych o specjalnym przeznaczeniu

ź Rozwiązania dla baz danych pacjenta: DICOM 3.0, AVI/JPG, USB 

2.0, raport PDF

ź Specjalnie zaprojektowana walizka do pracy w terenie

bez kompromisów 



S2V

S11V 

W pełni zintegrowane rozwiązania 

Ultrasonograficzna opieka nad zwierzętami dla obrazowania weterynaryjnego 

ź Tryby obrazowania: 2D, Color Doppler,DPI, PW, CW (opcjonalnie)

ź Profesjonalny pakiet do kalkulacji weterynaryjnych, w 

szczególności przy badaniach reprodukcyjnych 

ź Układ liniowy o wysokiej gęstości do stosowania przy reprodukcji 

endokawitarnej oraz mikrokonweks do diagnozy kardiologicznej i 

badań brzucha 

ź Kompaktowy i poręczny wózek

ź Piętnastocalowy, odporny na kurz ekran LCD z ramieniem 

przegubowym

ź Trzy gniazda głowic dostępne dla wszechstronnych zastosowań 

klinicznych u zwierząt 

ź Stanowisko pracy zorganizowane z uwzględnieniem stylu 

działania i przyzwyczajeń weterynarzy 

ź Liczne rozwiązania danych: 320G HDD, wewnętrzne DVD, USB 

2.0, drukarka wideo, drukarka USB, DICOM 3.0

ź Stabilne technologie obrazowania: mikro-skan (opcjonalnie), 

obrazowanie wielopłaszczyznowe, THI

ź Nowe zarządzanie kartą pacjenta - usprawnia tok pracy

ź Różne aplikacje diagnozy zwierząt: psów, kotów, krów, koni 

owiec, świń

ź Pakiet oprogramowania do kalkulacji i pomiarów weterynaryjnych 

ź Specjalne głowice weterynaryjne: mikrokonweks, konweks, 

liniowa, liniowa-rektalna, fazowana 

ź Dwa złącza głowic oraz możliwość podłączenia do komputera w 

trakcie działania 

ź Intuicyjny, odporny na kurz panel operacyjny ze standardową 

klawiaturą PC

ź Liczne porty dla efektywnego zarządzania danymi 



A6VS2V BW A5V

Kompetentny ultrasonograf B/W 
dla opieki zwierzęcej Najlepszy wybór dla weterynarzy Najlepszy wybór dla weterynarzy

ź Klarowny obraz 2D z opcjonalną funkcją kolorowego Dopplera 

ź Tryby pełnego obrazowania: B, Dual B, Quad B, M, B+M., support 

PW, HPRF, CW (opcjonalnie)

ź Profesjonalne oprogramowanie weterynaryjne: pies, kot, krowa, 

koń, owca, świnia 

ź Ogromne pole obrazowania na piętnastocalowym ekranie LCD ze 

170-stopniowym kątem widzenia 

ź Pełnowymiarowa klawiatura PC umożliwiająca komfortowe 

wprowadzanie danych 

ź Niezawodna konstrukcja - między innymi panel kontrolny odporny 

na kurz

ź Inteligentne zarządzanie kartą pacjenta zaprojektowane dla 

komfortu użytkownika 

ź Wbudowana bateria działająca przez 90 minut ciągłej pracy 

aparatu 

ź Dwunastocalowy, regulowany ekran LCD z funkcją saturacji 

ź 6kg wagi z opcjonalnym, mobilnym wózkiem 

ź technologia THI w pięciu różnych frekwencjach 

ź Funkcja optymalizacji jednym przyciskiem 

ź Funkcja schowka dla szybkiego przeglądu obrazu pacjenta 

ź Pakiet profesjonalnego oprogramowania weterynaryjnego 

ź Specjalistyczne głowice weterynaryjne: mikrokonweks, konweks, 

liniowa, liniowa rektalna

ź Opcjonalnie wbudowana bateria pozwalająca na trzy godziny 

nieustannej pracy 

ź ia działająca przez 90 minut ciągłej pracy aparatu 

ź Dwunastocalowy, regulowany ekran LCD z funkcją saturacji 

ź 6kg wagi z opcjonalnym, mobilnym wózkiem 

ź technologia THI w pięciu różnych frekwencjach 

ź Funkcja optymalizacji jednym przyciskiem 

ź Funkcja schowka dla szybkiego przeglądu obrazu pacjenta 

ź Pakiet profesjonalnego oprogramowania weterynaryjnego 

ź Specjalistyczne głowice weterynaryjne: mikrokonweks, konweks, 

liniowa, liniowa rektalna

ź Opcjonalnie wbudowana bateria pozwalająca na trzy godziny 

nieustannej pracy 

ź ia działająca przez 90 minut ciągłej pracy aparatu 
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