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SonoScape E1
System dzięki bezkompromisowej jakości obrazu ustanawia
nowy poziom standardu wśród ultrasonografów czarno-białych. Sprawdzone narzędzie wszędzie tam, gdzie potrzebna

μ-Scan
•
Tissue Harmonic Imaging
•
Doppler Pulsacyjny PW

jest szybka i dokładna diagnostyka. Kompaktowy aparat
z inwersją fazy PHI, obrazowaniem harmonicznym oraz
archiwizacją badań.

Zaawansowana
technologia
• uScan – technika "skrzyżowanych" ultradźwięków,
• Spatial Compound Imaging obrazowanie złożone polepszające ocenę granic narządów,
• PIH – obrazowanie harmoniczne
z inwersją fazy,
• Wide Scan – obrazowanie
trapezowe,
• IMT – automatyczny pomiar
intima media,
• obrazowanie rombowe
na głowicach liniowych.

Szybkie uruchamianie aparat gotowy do pracy
w ok. 25 sek.
15.6-calowy monitor
FULL HD z powłoką
anty-odblaskową
Regulacja kąta
pochylenia monitora,
HDMI, 2 porty USB
Lekka 6 kilowa
konstrukcja z podświetlanym pulpitem
DICOM 3.0
Czas pracy
akumulatora
(90 min)
Dysk 500GB

SonoScape E2
Lekki SonoScape E2 to nowy standard wśród aparatów USG
z 15.6” monitorem FULL HD i szybkim dyskiem SSD.

Kolorowy Doppler
•
Power Doppler
•
Kierunkowy Power Doppler
•
Doppler Pulsacyjny PW
•
Doppler Ciągły CW

Rozwiązanie dla wszystkich, którzy oczekują mobilności
i błyskawicznie działającego systemu. Doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka i dokładna
diagnostyka pacjenta.

Zaawansowana
technologia
• uScan – technika "skrzyżowanych" ultradźwięków,
• Spatial Compound Imaging obrazowanie złożone polepszające ocenę granic narządów,
• PIH – obrazowanie harmoniczne
z inwersją fazy,
• Wide Scan – obrazowanie
trapezowe,
• IMT – automatyczny pomiar
intima media,
• Auto Trace – automatyczny
obrys i kalkulacje w trybie
Dopplera.

Szybkie uruchamianie aparat gotowy do pracy
w ok. 20 sek.
One Key to Full Screenprojekcja na całym ekranie aparatu.
15.6-calowy monitor
FULL HD z powłoką
anty-odblaskową
Regulacja kąta
pochylenia monitora,
HDMI, 3 porty USB
Lekka 6 kilowa
konstrukcja z podświetlanym pulpitem
Czas pracy akumulatora (90 min)

SonoScape E3
SonoScape E3 mobilny model ultrasonografu wyposażony w Doppler. Trzy aktywne porty głowic zwiększają jego

Kolorowy Doppler
•
Power Doppler
•
Kierunkowy Power Doppler
•
Doppler Pulsacyjny PW
•
Doppler Ciągły CW

konkurencyjność w stosunku do podstawowych modeli
USG. Zapewnia nie tylko satysfakcjonującą jakość obrazowania, ale także płynną pracę użytkownika.

Zaawansowana
technologia
• uScan – technika „skrzyżowanych”
ultradźwięków,
• Spatial Compound Imaging - obrazowanie złożone polepszające
ocenę granic narządów,
• PIH – obrazowanie harmoniczne
z inwersją fazy,
• Wide Scan – obrazowanie trapezowe,
• IMT – automatyczny pomiar intima
media,
• Auto Trace – automatyczny obrys
i kalkulacje w trybie Dopplera,
• 3 aktywne porty głowic.

Szybkie uruchamianie aparat gotowy do pracy
w ok. 20 sek.
One Key to Full Screenprojekcja na całym ekranie aparatu.
15.6-calowy monitor
FULL HD z powłoką
anty-odblaskową
Regulacja kąta
pochylenia monitora,
HDMI, 3 porty USB
Lekka 6 kilowa
konstrukcja z podświetlanym pulpitem
Czas pracy akumulatora (90 min)

SonoScape X3
Nowy mobilny, lekki ultrasonograf wyposażony
w 15.6” monitor o rozdzielczości FULL HD, w solidnej obudowie ze stopu magnezu, z opcją szybkiego

Kierunkowy Power Doppler
•
Doppler Pulsacyjny PW
•
Doppler Ciągły CW

uruchamiania i pojemną baterią. Wyposażony
w Color Doppler. Wszechstronny i uniwersalny.

Zaawansowana
technologia
• µScan – technika „skrzyżowanych” ultradźwięków,
• Spatial Compound Imaging obrazowanie złożone polepszające ocenę granic narządów,
• TSI – index właściwości akustycznych tkanek,
• Multi-Beam – optymalizacja
ostrości.

Szybki start - aparat
gotowy do pracy
w ok. 20 sek.

15.6” monitor LCD
w rozdzielczości FULL HD
z powłoką Antyreflex
Ergonomiczny wózek
z dużym 27 cm zakresem
regulacji wysokości
Wygodna archiwizacja
badań na szybkim
dysku SSD
Komunikacja WiFi
i bluetooth, złącza
USB i HDMI
Lekka 4,5 kg konstrukcja
Bardzo cicha praca

SonoScape X5
Nowy mobilny, lekki ultrasonograf wyposażony
w 15.6” monitor o rozdzielczości HD, w solidnej

Doppler Pulsacyjny PW
•
Doppler Ciągły CW
•
Tissue Doppler Imaging
•
Anatomiczny M-mode
•
Color M-mode

obudowie ze stopu magnezu, z opcją szybkiego uruchamiania i pojemną baterią. Wyposażony
w Color Doppler. Bezkompromisowy, wszechstronny i uniwersalny.

Zaawansowana
technologia
• µScan – technika „skrzyżowanych” ultradźwięków,
• Spatial Compound Imaging obrazowanie złożone polepszające ocenę granic narządów,
• TSI – index właściwości akustycznych tkanek,
• Multi-Beam – optymalizacja
ostrości,
• SR Flow – obrazowanie bardzo
małych naczyń.

Szybki start - aparat
gotowy do pracy
w ok. 20 sek.

15.6” monitor LCD
w rozdzielczości FULL HD
z powłoką Antyreflex
Ergonomiczny wózek
z dużym 27 cm zakresem
regulacji wysokości
Wygodna archiwizacja
badań na szybkim
dysku SSD
Komunikacja WiFi
i bluetooth, złącza
USB i HDMI
Lekka 4,5 kg konstrukcja
Bardzo cicha praca

SonoScape P15
P15 wykorzystuje szereg zaawansowanych rozwiązań zapewniających wysoką jakość obrazu.
Kolorowy Doppler
•
Power Doppler
•
Kierunkowy Power Doppler
•
Doppler Pulsacyjny PW

Uproszczona konsola z intuicyjnym interfejsem
użytkownika oraz wieloma inteligentnymi funkcjami posiada pozytywne opinie wśród użytkowników.

Zaawansowana
TECHNOLOGIA
• uScan – technika „skrzyżowanych” ultradźwięków,
• Pulse Inversion Harmonic
Imaging – obrazowanie harmoniczne,
• THI z inwersją impulsu,
• głowice wykonane w technologii Single Cristal,
• automatyczne pomiary NT, EF,
IMT,
• Skokowa rotacja obrazu o 90°,
• Full Screen Zoom,
• obrazowanie panoramiczne,

Wysuwana klawiatura z pulpitu
Dotykowy 13,3”
ruchomy panel sterujący FULL HD
Wygodna archiwizacja
badań, komunikacja
WiFi, bluetooth,
złącza USB i HDMI
21,5” – monitor FULL
HD na ruchomym
ramieniu z powłoką
antyrefleksyjną
5 portów głowic
Kompaktowa, intuicyjna konsola

SonoScape P20
P20 to aparat USG zaprojektowany w oparciu
o najnowszą platformę serii P. Dopracowana
Color Doppler
•
Power Doppler
•
Kierunkowy Power Doppler
•
Doppler Pulsacyjny PW

ergonomia oraz rozbudowana funkcjonalność
zapewnia duży komfort pracy.

Zaawansowana
TECHNOLOGIA
• uScan – technika „skrzyżowanych” ultradźwięków,
• Pulse Inversion Harmonic
Imaging – obrazowanie harmoniczne,
• THI z inwersją impulsu,
• głowice wykonane w technologii Single Cristal,
• automatyczne pomiary NT, EF,
IMT,
• skokowa rotacja obrazu o 90°,
• Full Screen Zoom,
• obrazowanie panoramiczne.

Wysuwana klawiatura z pulpitu
Dotykowy 13,3”
ruchomy panel sterujący FULL HD
Wygodna archiwizacja
badań, komunikacja
WiFi, bluetooth,
złącza USB i HDMI
21,5” – monitor FULL
HD na ruchomym
ramieniu z powłoką
antyrefleksyjną
5 portów głowic
Kompaktowa, intuicyjna konsolą z regulacją
wysokości i na boki

SonoScape P25
P25 jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię SonoScape, która zapewnia obrazy o wyso-

Color M-mode
•
Doppler Ciągły CW
•
Tissue Doppler Imaging
•
Doppler Pulsacyjny PW
•
Anatomiczny M-mode

kiej rozdzielczości, znacznie zwiększając pewność
diagnostyczną. Zaawansowane funkcje i bogate
konfiguracje głowic zapewniają wszechstronne rozwiązanie dla codziennej praktyki klinicznej.

Zaawansowana
TECHNOLOGIA
• Pulse Inversion Harmonic
Imaging – obrazowanie harmoniczne THI z inwersją impulsu,
• C-Xlasto elastography – głowice wykonane w technologii
Single Cristal,
• automatyczne pomiary NT, EF,
IMT,
• Tissue Doppler Imaging
– kolorowy i spektralny TDI,
• obrazowanie panoramiczne
przepływów w czasie rzeczywistym.

Wysuwana klawiatura z pulpitu
Dotykowy 13,3”
ruchomy panel sterujący FULL HD
Wygodna archiwizacja
badań, komunikacja
WiFi, bluetooth,
złącza USB i HDMI
21,5” – monitor FULL
HD na ruchomym
ramieniu z powłoką
antyrefleksyjną
5 portów głowic
Kompaktowa, intuicyjna konsolą z regulacją
wysokości i na boki

SonoScape P50
P50 to najnowocześniejszy system ultradźwiękowy,
który może sprostać wymaganiom każdego środowiska klinicznego. Doświadczaj doskonałej jakości

Głowice Single Cristal
•
Color Doppler Panoramic
Imaging
•
VIS-Needle

obrazu w pełnym zakresie zastosowań klinicznych.

Zaawansowana
TECHNOLOGIA
• Pulse Inversion Harmonic Imaging
– obrazowanie harmoniczne THI
z inwersją impulsu,
• C-Xlasto elastography,
• S-Live Silhouette przeźroczysty,
trójwymiarowy obraz płodu,
• Auto Face poprawa wizualizacji
twarzy płodu,
• automatyczne pomiary NT, EF, IMT,
• Tissue Doppler Imaging – kolorowy i spektralny TDI,
• Stress Echo obrazowanie panoramiczne przepływów w czasie
rzeczywistym.

Podgrzewacz żelu

Dotykowy 13,3”
ruchomy panel sterujący FULL HD
Wygodna archiwizacja
badań, komunikacja
WiFi, bluetooth,
złącza USB i HDMI
21,5” – monitor FULL
HD na ruchomym
ramieniu z powłoką
antyrefleksyjną
5 portów głowic
Kompaktowa, intuicyjna konsolą z regulacją
wysokości i na boki

SonoScape S60
System

premium,

który

zapewni

pacjenObrazowanie
harmoniczne z THI
•
Obrazowanie kontrastowe
•
Obrazowanie panoramiczne
w czasie rzeczywistym
•
Obrazowanie panoramiczne
przepływów

tom diagnostykę na najwyższym poziomie.
Dzięki wykorzystaniu inteligentnej platformy
Wis +, obraz uzyskiwany jest z większą wydajnością oraz dbałością o szczegóły.

Zaawansowana
technologia
• Pulse Inversion Harmonic Imaging - obrazowanie harmoniczne
THI z inwersją impulsu,
• C-Xlasto elastography - elastografia tkanek w czasie rzeczywistym na wszystkich typach
głowic,
• głowice wykonane w technologii
Single Cristal,
• Doppler tkankowy TDI - kolorowy i spektralny,
• S-Fetus automatyczne pomiary
płodu,
• Micro F wizualizacja drobnych
naczyń.

Bezprzewodowe
połączenie Wi-Fi
Dotykowy 13,3”
ruchomy panel sterujący FULL HD
Wygodna archiwizacja
badań, komunikacja
WiFi, bluetooth,
złącza USB i HDMI
21,5” – monitor FULL
HD na ruchomym
ramieniu z powłoką
antyrefleksyjną
Regulacja
wysokości pulpitu

5 portów głowic

POSIADAMY
AKREDYTACJĘ
Izby Lekarskiej 
oraz Polskiego
Towarzystwa
Ultrasonograficznego

+ 48 32 730 32 23
biuro@profimedical.pl
ul. Oswobodzenia 1, Katowice

RAZEM
W ULTRASONOGRAFII
Zapraszamy na www.profimedical.pl

