
Traductor cu arie lineară de înaltă frecvență Tip 8870 

pentru Sisteme ecografice de la BK Medical 
 
 
 
 
 
 

 
UTILIZĂRI  
 Scanare musculo-scheletică  

 Scanare vasculară periferică  

 Scanare părți mici  

 Proceduri intervenționale  

 Examinări Doppler  

 
 
 

Informații produs 
 
 

 
Descriere generală  
8870 este un traductor cu arie lineară de înaltă frecvență, cu 

tonalitate fină, proiectat pentru utilizare cu Sistemele ecografice de la 

BK Medical Flex Focus 1202 și Pro Focus 2202.

 
AVANTAJE  
 Lățimea mare de bandă oferă calitate excelentă a 

imaginii   
 

 Frecvențele foarte înalte oferă imagini superbe de 
înaltă rezoluție în câmpul apropiat cu multe detalii  
 

 Tonalitatea fină oferă contrast de înaltă rezoluție  
 

 Sensibilitate înaltă Doppler, inclusiv Doppler dirijabil  
 

 Ghizi de ac ușor de utilizat pentru intervenții rapide și 
fiabile de puncție și biopsie  
 

 Compatibil cu metode moderne de sterilizare  

 
Aplicații  
Cu frecvențe înalte de scanare variind între 6-18 MHz, 8870 oferă 
imagini superbe de înaltă rezoluție în câmpul apropiat și este ideal 
pentru scanarea părților mici, inclusiv musculo-scheletice, precum și 
pentru intervențiile vasculare.  

Butonul de comandă aflat pe mânerul traductorului vă permite să 

porniți sau să opriți scanarea sau să înghețați imaginea. 

 
Proceduri intervenționale  
Atașamentul de puncție UA1251 din oțel inoxidabil este proiectat 
pentru proceduri intervenționale și este compatibil cu ace cu un 
diametru interior de la 0.6 la 3.4 mm. Sunt posibile trei unghiuri 
diferite de inserție: 30°, 45° și 60° raportat la axa de imagine a 
traductorului.  

Ecograful suprapune linii de puncție pe imaginea scanată pentru a 
facilita ghidarea acului la țintă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Traductor 8870 montat cu atașament de puncție UA1251 

 
Imagistică multifrecvență  
8870 transmite la 9, 12, 15 și 18 MHz pe sistemele ecografice Flex 
Focus 1202 și Pro Focus 2202 și se poate utiliza pentru imagistica 
armonică a țesutului. 

 
Curățare și dezinfectare  
8870 se poate dezinfecta prin imersie în soluțiile menționate în 
Specificații. Traductorul se poate procesa prin intermediul sistemului 
STERIS SYSTEM 1®, în cazul în care este montat un dispozitiv de 
protecție cu fișă etanșă.*  
Atașamentele de puncție se pot dezinfecta prin imersie și se pot 
autoclava.  

Sunt disponibile învelișuri sterile de traductor. 

 
Siguranță  
8870 este proiectat și testat în conformitate cu EN60601-1 
(IEC60601-1), "Aparate electromedicale, Cerințe generale de 
securitate."  Când este utilizat cu Sisteme ecografice de la BK 
Medical, se respectă cerințele dispozitivelor de Tip BF. 

 
 
*STERIS SYSTEM 1 nu este în echilibru de piață în SUA.  
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Specificații 8870 
 
 

SIGURANȚĂ:  
Este în conformitate cu cerințele privind 
dispozitivele de Tip BF din EN60601-1 (IEC60601-
1) 

 
INTERVAL FRECVENȚĂ: 
6 –18 MHz 

 
DISPOZITIVE OPERAȚIONALE: 
Buton de comandă integrat 

 
LIMITE DE MEDIU: 
Presiune de operare:  
700-1060 hPa (presiune atmosferică normală)  
Temperatură de lucru:  
+10 - +40 °C, (+50 - +104 °F) 
Temperatură de depozitare: 
-25 - +70 °C, (-13 - +158 °F) 
Temperatură imersie etanșă:  
Max. +40 °C (+104 °F) 
Timp imersie etanșă:  
Max. 15 ore la 24 ore 

 
 

 
Rezistență chimică în timpul dezinfecției:  
Imersie sub 10 minute la fiecare oră în:   
Clorhexidină gluconată (5–20%) 
 
Imersie în următoarele soluții, urmând 
instrucțiunile producătorului (dar nedepășind 
timpul maxim de imersie etanșă specificat pentru 
acest traductor):   

Glutaraldehidă (2–3.4% în apă) 
Korsolex® Basic   
Korsolex®Extra 
Tristel®   
PeraSafe® 

Cidex OPA®  
 
Ștergere cu:   

Etanol (70% în apă) sau 

Izopropanol (70% în apă)  

 
 
 

Se poate utiliza procesul STERIS SYSTEM 1® *.  
 
SURSĂ DE ALIMENTARE: 
Internă de la ecograf 
 
LUNGIME CABLU: 
2.3 m (7.5 ft) 
 
MĂRCI ÎNREGISTRATE:  

Korsolex este o marcă înregistrată a Bode 
Chemie GmbH.   
Tristel este o marcă înregistrată a Tristel 
Pharmaceutical.   
PeraSafe este o marcă înregistrată a Antec 
International.   
Cidex OPA este o marcă înregistrată a 
Advanced Sterilization Products (ASP) (Produse 
avansate de sterilizare), a Johnson & Johnson 
Company.  

 
* STERIS SYSTEM 1 nu este în echilibru de piață în 

SUA.   

 
 
 
 

 Unități  Flex Focus 1202   Pro Focus 2202  

Frecvență centrală MHz 9 12 15 18 9 12 15 18 
Frecvență Doppler MHz   6    6  

Frecvență CFM MHz  6 - 7.5 - 10   6 - 7.5 - 10  

Frecvență armonică a țesutului MHz   14    14  

Număr elemente    192    192  

Apertură plan transversal mm   3.5    3.5  

Lungime focală transversală (tipică) mm   15    15  

Apertură plan imagine mm   12.8    12.8  

Lungime focală plan imagine mm   Variabilă    Variabilă  

Rezoluție axială* mm 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 
Rezoluție laterală* mm 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 
Câmp imagine mm   38.4    38.4  

Moduri fundamentale de scanare  B, M, Doppler, CFM, Imagistică armonică a țesutului B, M, Doppler, CFM, Imagistică armonică a țesutului 
Adâncime pătrundere * mm 82 75 68 54 83 71 66 55 
Extensie dinamică a focalizării  mm   3–60    3–60  

Frecvența cadrelor (max) Hz   >150    >150  

Suprafață de contact (acustic) mm  38.4 x 3.5    38.4 x 3.5  

Dimensiuni totale mm  97 x 57 x 26   97 x 57 x 26  

Greutate (aprox.) g   100    100  
   Musculo-scheletic   Musculo-scheletic  
Aplicații (tipice)   Parte mică    Parte mică  
   Vascular periferic   Vascular periferic  

 
* Dimensiuni în conformitate cu IEC/TS 61390 și JIS T 1501. Adâncimea de pătrundere este măsurată la 0.7dB/cm/MHz și recalculată în conformitate cu o atenuare tisulară realistică 

de 0.5dB/cm/MHz.   
Pentru definirea termenilor, a se vedea Standard măsurare emisii acustice pentru Echipament de diagnosticare cu ultrasunete, AIUM/NEMA 2004. 
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Informații comandă 
 

ACCESORII INCLUSE  
KP0212 Cutie transport 
DS0512 Inserție pentru cutie transport 

 
ACCESORII DISPONIBILE  
UA1251 Atașament puncție (diametru 

interior variabil de la 0.6 la 3.4 
mm; unghi de inserție 30, 45 sau 
60° la axa lungă a traductorului) 

 
 
Desene tehnice 
 
Toate dimensiunile sunt în mm. 
 
 

8870 

 
 
 
ÎNVELIȘURI TRADUCTOR  
UA0009 CIV-Flex™ steril, fără latex 

(pachet de 24)  
UA0004 Înveliș steril de cablu, fără latex 

(pachet de 24) 

 
CIV-Flex este o marcă înregistrată a CIVCO 
Medical Instruments Co., Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ghid de puncție UA1251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Greutate: 50g   

Dimensiuni: 48 x 50 x 40 mm  
Material: oțel inoxidabil AISI303 
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