Better diagnostic, better treatment

SonoScape S22
Een echografie toestel voor kliniken, een efficient, economisch en
ergonomisch systeem
Toepassingen :
• Paarden
• Kleine huisdieren – exotische dieren

Een breede gamma van sondes

Alle voordelen van high-end machines voor een
zeer betaalbare prijs
• Beeldkwaliteit
• Doppler
• Cardiac
• Alle handige functies voor
dierenartsen
• Breedhoek scherr
• Touchscreen
• 4 sonde connectoren

Zijn design is aantrekkelijk, het zal en groot indruk malaten op uw klanten! En toch is het
niet te omvangrijk en beweegt heel gemakkelijk! Het is een echte kampioen in zijn categorie!
Het S22 biedt top beeldkwaliteit in een breed bereik van toepassingen.
Naast beeldvorming in B-Mode,M-Mode en Doppler, is het systeem
uitgerust met meerdere geavanceerde technologieën die voldoen aan
alle klinische behoeften: panoramische en triplex-modi, μScan, Pulse Harmonic
Inversion, Compound, Multi-Beam, enz ...
Grote opslag capaciteit van vaste beelden en/of filmpjes. Standard komt
het S22 met een DICOM platform. Het kan alle hart functies aan zelf met
een micro-convexe sonde.

ECHOGRAFIE

Dankzij de pc power is de S22 zeer performant zowel in B Mode als bij
Doppler functies.
PRESENTATIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compact en “well designed” console
Ergonomisch en gebruiksvriendelijk
Touchscreen bedieningspaneel
Aanpasbare veterinaire presets
Laag energieverbruik
Zeer stil
Hoge prestaties en top beeldkwaliteit
DICOM-platform
Grote opslagcapaciteit (500 GB)
Mogelijkheid van post-processing

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18,5 inch zwenkbaar scherm
8 inch bedieningstouchscreen
In hoogte verstelbare console
4 sonde connectoren
Interface: USB, netwerk, DICOM, dvd-brander en wifi
Veterinaire specifieke meetsoftware
Afmetingen: DxBxH: 685x520x1311mm
Gewicht: 56 Kg
Doppler: kleuren, pulsed en continu

SONDES
•
•
•

•

L741: lineaire sonde 16 - 4 MHz / 46 mm, ideaal voor abdominaal
onderzoek bij KHD of MSK bij KHD en paarden (128 elementen).
L742: lineaire sonde 16 - 4 MHz / 38 mm, ideaal voor abdominaal onderzoek bij KHD of MSK bij KHD en paarden
(192 elementen).
C613: 13-4 MHz / R14mm micro-convexe sonde voor abdominaal en basis
cardiac onderzoek bij KHD.
Ook gebruikbaar voor onderzoek van de voet van het paard (128
elementen).
2P1 Phase Array lage frekwentie sonde 6 - 1 MHz voor hartonderzoek van grotere honden (64 elementen).
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