flex Focus 300
Urologie

Un sistem ecograf ultra-performant
pentru cabinetele de urologie

Adăugaţi o valoare excepţională cabinetului dvs. de urologie atât de solicitat

•
•
•
•

O excelentă calitate a imaginii, cu ajutorul tehnologiei Quantum Plus
Imagistică biplan simultană a prostatei
Intuitiv şi uşor de utilizat
O gamă variată de traductoare sterilizabile pentru toate aplicaţiile în urologie

Imagistică de înaltă rezoluţie pentru cabinetul dvs. de urologie

Vizualizare a volumului prostatei

Vizualizare sagitală a rinichiului drept

Vizualizare transversală a unui testicul

Peste 30 de ani de pionierat în inovările din ecografia urologică
O superbă imagistică a prostatei
• Tehnologia Quantum Plus oferă contrast şi
rezoluţie îmbunătăţite şi reprezentări în tonuri de
gri, pentru imagini excelente ale prostatei
• Vizualizaţi simultan imagini în timp real ale prostatei în
plan sagital şi transversal pentru examinări şi biopsii
mai rapide

Intuitiv şi mobil
• Amprentă redusă la sol - încape în cele mai înghesuite
spaţii
• Intuitiv şi uşor de utilizat
• Tastatură fină, impermeabilă, pentru curăţare şi
dezinfectare cu uşurinţă
Biplan pentru
prostată
8808e
10–5 MHz

Curbat
8823

6–1.8 MHz

Imagini excelente ale rinichilor, prostatei şi
testiculelor
• O calitate excelentă a imaginii, pentru o imagistică
îmbunătăţită a rinichilor şi a biopsiilor ghidate
• Vizualizaţi clar detaliile anatomice, măsuraţi debitul
şi localizaţi pietrele la rinichi
• Doppler color sensibil, pentru vizualizarea vaselor
sanguine din testicule şi arterele penisului

Traductoare de ultimă oră pentru urologie
• O tehnică exclusivă pentru biopsie de mare precizie
• Ace de ghidaj avansate tehnologic
• Control facil cu un singur buton
• Uşurinţă la sterilizare şi dezinfectare

Curbat
8830

Curbat (HP)
8820e

Endovaginal
8819

6–2 MHz

6–2 MHz

9–5 MHz

Endfire
curbat
8667

Liniar
8811

10–5 MHz

12–5 MHz
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