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Kiváló F/F teljesítmény,
Color Doppler kompatibilitás
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S2BW

Fejlett képalkotó technológiák
Az S2BW fejlett technológiák egész sorozatával biztosítja a kiváló képminőséget

Kiváló F/F teljesítmény,
Color Doppler kompatibilitás

bármilyen klinikai alkalmazás számára.

A SonoScape fejlett képalkotó technológiáival és optimális munkafolyamatával felruházott
S2BW több, mint egy új kompakt, hordozható fekete-fehér ultrahang funkciók széles
körével. A valóban kivételes képminőséggel kombinált professzionális diagnosztikai
alkalmazások és az ergonómikus kialakítás friss élménnyel szolgál Önnek is:
megbízhatósággal, pontossággal és kényelemmel. Az S2BW Color Doppler készülékké
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Saját munkastílusra szabható kialakítás: egyéni
adattáblázatok/grafikonok, funkcióbillentyűk,
ikonok, formulák, mérések, leletelrendezések stb.

Transzducerek széles választéka:
konvex, mikro-konvex, phased array, lineáris,
hüvelyi, transzrektális, intraoperatív, térfogati stb.
Alkalmazások széles köre:
Hasi, szülészet-nőgyógyászati, kardiológiai,
urológiai, érrendszeri, ortopédiai illetve ICU,
sürgősségi, anesztéziai és váz- és
izomrendszeri.
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4D képalkotás

Teljes körű adatbáziskezelő megoldások:
DICOM3.0, AVI/JPG, USB2.0, HDD stb.
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Cégismertető
A SonoScape a megalapításától kezdve elkötelezte magát a kiváló minőségű orvostechnikai készülékek
mellett az emberi egészségügy részére. A SonoScape ultrahang készülékek gyártására valamint fejlesztésére
specializálódott. A SonoScape korszerű képalkotó technikák bevezetésével folyamatosan növeli a
diagnosztikai pontosságot és ennek hála jobb egészségügyi eredmények érhetőek el. 2002 óta a SonoScape
termékeinek tudásából emberek milliói részesültek több, mint 100 országban világszerte. A SonoScape az
állandó innováció és az élet iránti szenvedély révén továbbra is törekedni fog a még hatékonyabb és
mindenki által elérhető egészségügyi megoldások nyújtására.

Idézet a

elemzőjétől

“A SonoScape kivételes vállalkozói képességekről tett tanúbizonyságot. ... A cég elsődleges törekvését, hogy
termékkínálata kiemelkedő minőségét megőrizze, az ultrahang készülékek vásárlás utáni elhanyagolható
költségei is támogatják. A hordozható, több területen alkalmazható SSI-1000 ultrahang bevezetésével a
SonoScape szintén jelentős lépést tett afelé, hogy globális orvosi műszer gyártóvá váljon.”
Mr.Krishanu Bhattacharjee

Mérföldkövek a cég életében
2002: cégalapítás
2003: a világ elsõ 15”-os LCD hordozható színes doppler készüléke
2004: az elsõ PC alapú színes doppler készülék Kínában
2005: kormányzati elismerés mint csúcstechnológiájú cég
2007: „Kínai Top Márka” díj az orvostechnológiai gyártók között
2007: elsõ valós idejû 4D technológia Kínában
2008: „Európai Vállakozói Cég 2008” díj a FROST & SULLIVAN-tõl
2008: kínai „Zászlóshajó” díj az orvostechnológiai iparban
2009: „Termékminõség Vezetõ” díj a FROST & SULLIVAN-tõl
2011: reddot dizájn díj gyõztes
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