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               A8 

                                                                                   Černobílý digitální diagnostický ultrazvukový systém 

 

 

 multifrekvenční sondy – 5 středních frekvencí  

 vestavěný počítač - LINUX 

 3 konektory pro sondy 

 maximální hloubka 30 cm 

 256 stupňů šedé 

 dynamický rozsah 108 dB 

 8 stupňů zvýraznění hran 

 standardní i aplikační měření 

 16 typů křivek reprezentace signálu  

 persistence v 8 stupních 

 8 barevných režimů 

 až 4 fokusační hladiny  

 THI - tkáňové harmonické zobrazení  

 až 60 snímků/s  

 8 x TCG 

 až 8-násobné zvětšení 

 uživatelská nastavení – firemní i vlastní 

 paměťová smyčka až 512 obrázků 

 50 typů tělových značek 
 jednoduché ovládání, vyspělá ergonomie  

 15“ LCD displej 

 automatická optimalizace obrazu 

 reporty: kardio, OB/Gyn, urol, vaskular 

 LAN, USB, CV, S-video, DVD-RW, DICOM 

 

 
 

SonoScape A8 je plně digitální mobilní černobílý diagnostický ultrazvukový systém s vysokým výkonem. Je navržen a 

vyráběn s použitím nejpokročilejších průmyslových technologií a umožňuje efektivní výkonné ultrazvukové vyšetření 

tělesných tkání. Vestavěný linuxový počítač, datové porty, aplikační nastavení a standardní rozhraní pro Windows 
umocňuje výkonnost a intuitivitu ovládání. Průmyslový LCD monitor nabízí na rozdíl od tradičních systémů jasnější a 

čistější zobrazení. Nejnovější technologie výrazně redukují hmotnost systému. Vestavěný profesionální operační systém a 

standardní PC komunikační rozhraní dovolují snadnou  archivaci a zpětné prohlížení výsledků vyšetření ve formě obrázků, 
obrazových sekvencí i reportů, jejich tisk nebo přenos na externí paměti nebo počítače. Současně dovolují bezproblémový 

SW upgrade, běžnou udržbu a servisní diagnostiku.  
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Aplikace 

 abdominální 

 povrchové a malé části 

 kardiologie 

 urologie 

 gynekologie/porodnictví 

 vaskulární 

 
 

Pracovní režimy:  THI , B , B+B , B+M , M , 4B 

 
 

 
Sondy: 

 abdominální konvexní sonda C351, 6-2 

MHz/R50mm 
 lineární sonda L745, 11-5MHz/46mm 

 vaginální sonda 6V4, 9-4MHz/R13mm, 180°  

 rektální sonda EC2, 9-4MHz/R10.3mm , 145° 

 kardiologická sonda C312, 5-2MHz/R15mm 

 dětská  a veterinární sonda C612, 9-4 

MHz/R13mm  

 dětská abdominální sonda C543, 8-3 

MHz/R40mm 

 biplanární urologická sonda BCL10-5 9-4 

MHz/R10mm, 180°, Linear 11-5MHz/60mm, 
 

 
Měření: 

 základní: distance, poměr, plocha (elipsa), 
obvod, úhel, objem, čas, strmost, tepová 

frekvence 
 porodnická: BPD, CRL, FL, AC, HC, GS, VOL, 

ANG, LE, UT, OFD, CI, AFI, FGC 

 kardiologická: MV, LV, AO, EDV, ESV, EF, CO, 

SV, FS, ET 
 ostatní: RUV, PV 

 

Reporty: 

 kardiologický 

 vaskulární 
 porodnický 

 růstová křivka 

 urologický 

 

Archivace a konektivita: 

 
 interní flash paměť 1GB 

 USB, DWD-RW, DICOM, LAN 

 CV, S-video 

 videodisk, VCR, PC tisk 

 

 
 

 

 

Rozměry (šířka, hloubka, výška): 

 

 53 cm  x 78 cm x 136 cm 

 
 

Hmotnost: 50 kg 
 

 

 


