
ATEC, spol. s r.o., Roubalova 461/7, 602 00 Brno, obchod@atec.cz, www.atec.cz
tel.: Brno: 543 235 150, 603 438 079, Praha: tel: 603 479 301, fax: 543 235 149
Výrobce: SonoScape Co. Ltd., Shenzhen, China, www.sonoscape.com

SS22
Barevný digitální diagnostický ultrazvukový systém

 2 konektory pro sondy
 multifrekvenční sondy – 5 (+5THI) frekvencí
 15“ LCD monitor
 vestavěný počítač (270GB HD) - LINUX
 B, M, TP, CFM, PD, PW, CW, THI, 3D, 4D, panorama
 dynamický rozsah více než 200 dB
 1024 digitálních kanálů
 maximální hloubka 24 cm
 všeobecné i aplikační měření
 compound, microscan (speckle filtr) zobrazení
 hustota linií (line density) – 2 stupně
 až 15 fokusačních hladin
 THI - tkáňové harmonické zobrazení
 rychlost až 800 snímků/s
 8 x TCG
 zoom, až 16-násobné zvětšení
 21 typů křivek reprezentace signálu
 uživatelská nastavení – firemní i vlastní
 paměťová smyčka více než 1000 obrázků
 různé formáty zobrazení (dvojitý, čtyřnásobný apod.)
 jednoduché ovládání, vyspělá ergonomie
 automatická optimalizace obrazu
 reporty: kardio, OB/Gyn, urol, vaskulární, IMT
 LAN, USB, CV, S-video, DICOM
 zabudovaný Li-ion akumulátor

 
SSoonnooSSccaappee SS22 je plně digitální přenosný barevný 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 údržbu a servisní diagnostiku.
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Aplikace
 abdominální
 povrchové a malé části
 kardiologie
 urologie
 gynekologie/porodnictví
 vaskulární, IMT

Pracovní režimy: B , 2B , 4B, M, CFM, PW, CW, THI,
B+M, B+CFM, duplex a triplex
(CFM/PD + PW/CW), 3D, 4D, Pan
Compoud, trapezoid, Micro-Scan

Sondy:
 abdominální konvexní sonda C344, 2-7 MHz,

R40mm
 lineární sonda L741, 5-16MHz/46mm,
 endovaginální sonda 6V1, 4-10MHz/R11mm,

135°
 endokavitální sonda EC9-5, 4-12MHz/R8mm,

150°
 sektorová sonda 2P1, 2-5MHz
 sektorová sonda 5P1, 3-8MHz
 mikrokonvexní sonda C311, 2-5 MHz/R15mm
 mikrokonvexní sonda C611, 3-9 MHz/R11mm
 lineární intraoperativní sonda 10I2, 5-15MHz,

25mm
 lineární sonda 10L1, 5-15MHz, 36mm
 volumetrická sonda VC6-2, 2-7MHz, R40mm

Měření:
 základní: distance, poměr, plocha (elipsa),

obvod, úhel, objem, čas, strmost, tepová
frekvence

 porodnická: BPD, CRL, FL, AC, HC, GS, CER,
OFD, NT, UT, THD, Cx, AFI, EFW…

 kardiologická, vaskulární, urologická,
ortopedická, štítná žláza…

Reporty:
 kardiologický
 vaskulární, IMT
 porodnický
 růstová křivka
 urologický
 malé části

Archivace a konektivita:

 interní HD 270 GB
 USB, DICOM, LAN
 CV, S-video
 videotisk, VCR, PC tisk

Rozměry (šířka, hloubka, výška):

 35 cm x 40 cm x 23 cm

Hmotnost: 9 kg


