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SonoScape S11

Aparat ten, wykorzystuje sprawdzoną nową technikę Adaption in Fusion, która 
poprawia jakość i ostrość obrazu. S11 posiada pełen zakres obrazowania prze-
pływów naczyniowych z czułymi Dopplerami kolorowym i spektralnym. Poza 
profilem naczyniowym, ten nowoczesny aparat posiada doskonałą aplikację gi-
nekologiczną i współpracuje z precyzyjną sondą endovaginalną. Nowa platfor-

ma oprogramowania umożliwia pełną personalizację pracy urządzenia a układ 
klawiatury i panel sterujący zostały zaprojektowane w taki sposób by praca była 
przyjemna, intuicyjna i ergonomiczna. SonoScape S11 współpracuje z szeroką 
gamą głowic do różnych typów badań.

Zaawansowany system  
z kolorowym Dopplerem:
•  Color Flow Mode
•  Doppler pulsacyjny
•  Doppler ciągły (opcja)
•  M-mode anatomiczny (opcja)
•  kolorowy M-Mode (opcja)
•  Power Doppler
•  obrazowanie wielopłaszczyznowe
•  obrazowanie panoramiczne (opcja)
•  obrazowanie 4D (opcja)
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Ultrasonograf
przenośny SonoScape S2

Aparat S2V to nowość na rynku. Wyposażony jest w kolorowego Dopple-
ra, zbudowany został na nowej platformie, a jego kształt jest teraz bardziej 
kompaktowy, dzięki czemu urządzenie świetnie sprawuje się w gabinecie, 
jak i również w końskiej zagrodzie. Aby sprostać wymaganiom lekarzy wete-
rynarii aparat S2V jest wyposażony w pełen zestaw programów pomiarowych, 

ułatwiających badanie podstawowych zwierząt. Ze względu na szeroką gamę 
dedykowanych weterynaryjnych przetworników celowych o częstotliwo-
ściach od 2 do 15 MHz, S2V zapewni Ci optymalne obrazowanie we wszystkich 
rodzajach diagnostyki klinicznej.
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•  Kolorowy Doppler
•  Doppler Pulsacyjny (PW HPRF)
•  Doppler Ciągły CW (opcjonalnie)
•  automatyczny obrys i obliczenia  

parametrów przepływy  w trybie Dopplera
•  technika obrazowania microScan
•  funkcja optymalizacji obrazów B-mode  

oraz Dopplera
•  15” kolorowy monitor LCD
•  intuicyjne graficzne menu wyboru aplikacji
•  obrazowanie harmoniczne THI
•  obrazowanie trapezowe
•  współpracuje z elektronicznymi głowicami  

do 256 elementów o paśmie 2 - 15 MHz
•  2 aktywne gniazda głowic
•  cyfrowe programy obróbki obrazu
•  wbudowany system archiwizacji obrazów  

i raportów
•  wyjścia USB, VGA, BNC, LAN
•  waga 9 kg
•  24 miesiące gwarancji
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Ultrasonograf
przenośny SonoScape A6
Ten czarno-biały aparat wyposażony jest 
w pakiety oprogramowania pomiaro-
wego i obliczeniowego dla weterynarii. 
Umożliwia on wczesną diagnostykę cią-
ży, diagnostykę kardiologiczną, ogólna 
diagnostykę brzuszną, ocenę zdolności 
reprodukcyjnych, ocenę jakości mięsa. 
Rozbudowano go o aplikacje weteryna-
ryjne dla: psów, świń, koni, krów i owiec. 

12-calowy monitor wyposażony jest 
w  powłokę przeciwodblaskową i regulo-
wane odchylenie o kąt 30° oraz 2 gniazda 
głowic, co minimalizuje wysiłek operato-
ra i podnosi ergonomię pracy. Do aparatu 
jest przewidziany szereg profesjonal-
nych głowic, w obudowie antykorozyjnej, 
które dedykowane są dla weterynarii. 
Połączenie zaawansowanych  technolo-
gii ultrasonografii B/W, obszernych pa-
kietów oprogramowania i  profesjonalne 
głowice ultrasonograficzne pozwalają 
na osiągnięcie wysokich standardów 
w aplikacjach weterynaryjnych. Waga nie 
przekraczająca 6 kg zapewnia mobilność 
aparatu, a w połączeniu z eleganckim 
wyglądem i  opcjonalnym wózkiem za-
pewniają komfort i estetykę środowiska 
pracy.
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Ultrasonograf
przenośny SonoScape A5

SonoScape A5 jest cyfrowym czarno-
-białym przenośnym weterynaryjnym 
USG z  dwoma slotami dla wielozakre-
sowym sondy. 12” monitor LCD oferuje 
doskonały widok. Urządzenie jest zbu-
dowane na komputerze z  systemem 
Linux. Uzyskane dane można oczywiście 
pobierać, a następnie archiwizować, 
drukować lub dalej analizować na nor-
malnym komputerze z systemem opera-
cyjnym typu  Windows. Idealny wybór dla 
lekarzy weterynarii wykonujących dużą 
liczbę zabiegów, którzy szukają potężne 
urządzenie w bardzo rozsądnej cenie. 
Ze względu na mały ciężar, bo  około 6 kg 
jest on bardzo mobilnym urządzeniem. 
A5 zapewni wysoką jakość i funkcjonal-
ność w przystępnej cenie.
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