Proiectat special
pentru urologi

• Flux de lucru intuitiv, optimizat, pentru un spectru larg de utilizări în urologie
• Interfaţă integral din sticlă, cu tehnologia Tru-Sense™ pentru navigare în zonele cu vizibilitate
redusă
• Imagini de înaltă rezoluţie în timp real, cu superbe detalii anatomice
• Imagistică instantă, auto-optimizată, cu ajutorul funcţiei No-touch Autogain

la fel de specializat ca dumneavoastră

O unică interfaţă din sticlă
Tehnologia Tru-Sense permite navigarea în zonele cu vizibilitate redusă, pentru a avea mai mult timp
să vă concentraţi asupra imaginii.

Navigare în zonele cu vizibilitate redusă cu
ajutorul adânciturilor din tastatură, oferindu-vă
feedback tactil.

Dispunere configurabilă, pentru
a se potrivi perfect fluxului
dumneavoastră de lucru.

Interfaţă uşor de utilizat, cu un flux
de lucru conceput special pentru
urologi.

Interfaţa etanşată din sticlă
uşurează şi eficientizează
curăţarea.

Flux de lucru rapid, intuitiv

Vizualizare tip
portret, pentru
superbe imagini
verticale dublate

Vizualizare tip
peisaj, pentru
imagini
alăturate
Ajustaţi orientarea
monitorului duneavoastră în
funcţie de nevoi
Pliaţi monitorul
pentru a-l transporta
cu uşurinţă

Cleme pentru o
organizare
îmbunătăţită a
cablurilor

Conectaţi până
la trei
transductoare
simultan

Inovatori în ecografe de
specialitate de peste 40 de ani
Biopsie transrectală a prostatei

E14C4t (9018)
Prostata
Triplan

E11C3b (9008)
Prostata
Biplan

Leziune sagitală a prostatei
Transductor E14C4t triplan

E13C2 (9029)
Înaltă rezoluţie,
tip „Endfire”

Biopsie a leziunii prostatei
Transductor E13C2 endfire

E10C4 (9019)
Endocavitar

•

Imagistica simultană biplan/Sidefire poate îmbunătăţi precizia biopsiilor.
Imagistica Endfire poate extinde accesul la regiunea vârfului prostatei.
Transductorul nostru unic triplan E14C4t (9018) încorporează ambele
tehnologii fără cusur.

•

Imaginile superbe cu un o înaltă rezoluţie spaţială, temporală şi de mare contrast
vă permit să identificaţi rapid leziunile şi să efectuaţi biopsiile necesare.

•

Elastografia de mare sensibilitate vă ajută să identificaţi zonele de interes
într-un mod rapid şi sigur.

Biopsie transperineală a prostatei

E14CL4b (9048)
Endocavitar
biplan

Transductor sagital
E14CL4b pentru
prostată

Vizualizare transversală a
prostatei cu transductorul color
Doppler E14CL4b

•

Transductorul nostru biplan E14CL4b (9048) este
compatibil atât cu tehnica „pas cu pas”, cât şi cu cea
de „mână liberă”.

•

Transductorul linear îngust cu lungimea de 65 mm
o
şi cu unghi de 178 transversal, pentru prostatele de
mari dimensiuni.
Modul extins suprapune planul lung linear sagital cu cel
transversal, permiţându-vă să vedeţi mai în profunzime
şi reducând necesitatea de reajustare a transductorului.

•

Tratament ghidat al prostatei

E14CL4b (9048)
Endocavitar
biplan

Vizualizare sagitală a prostatei
cu cateterul E14CL4b

Transductorul transversal
E14CL4b pentru prostată

•

Transductorul endocavitar biplan E14CL4b (9048)
oferă proceduri ale prostatei cu siguranţă şi precizie,
inclusiv brahiterapie şi crioterapie.

•

Imagistica biplană asigură o mai bună orientare în
timpul poziţionării acului, precum şi mai multă
siguranţă la amplasarea sursei în glanda prostată.

Rinichi/vezica urinară

6C2 (9040)
curbat

Doppler color al rinichiului şi hilului
Transductorul 5C1e

Vezica urinară prostată mărită
Transductorul 5C1e

5C1e (9085)
curbat

6C2s (9023)
curbat, mic

9C2 (9002)
curbat

•

Transductoarele noastre curbate oferă o superbă calitate a
imaginii pentru imagistica, măsurarea şi biopsia avansată a
rinichilor. Detaliile anatomice contribuie la localizarea
pietrelor la rinichi, iar Dopplerul color de înaltă sensibilitate
ajută la determinarea măsurătorilor sanguine.

•

Câmpul de vizualizare al transductoarelor curbate oferă
imagini excepţionale ale vezicii urinare.

Penis/testicule

Elastografie a tumorilor testiculare, indicând o mai mare
rigiditate a tumorilor faţă de ţesutul testicular obişnuit

18L5 (9070)
linear, de înaltă
frecvenţă

Transductorul 18L5

Transductorul 13L4w cu spectru
vizual sagital amplu

14L3 (9051)
linear

13L4w (9011)
linear, unghi larg

14L3e (9086)
linear

•

Dopplerul color de foarte mare sensibilitate ajută la vizualizarea
fluxului de sânge din arterele testiculelor şi ale penisului, iar Dopplerul
spectral contribuie la examinarea şi cuantificarea acestuia.

•

Superioritatea vizualizării şi a câmpului amplu ale
transductoarelor noastre lineare vă permit să verificaţi gradul de
vascularizare, să identificaţi torsiunile testiculare şi să evaluaţi
leziunile testiculelor.

Proiectat special pentru
urologi

Interfaţă integral din sticlă, cu
tehnologia Tru-Sense pentru
navigare în zonele cu vizibilitate
redusă

Butonul exclusiv Smart™ vă
permite să activaţi transductoarele
cu o simplă apăsare

Unghi reglabil al interfeţei, al
monitorului şi al înălţimii
sistemului, pentru a se potrivi
preferinţelor dvs.
Opţional, acumulator inclus,
pentru peste 1 oră de
imagistică fără fir
Coşuri pentru o depozitare la
îndemână

Suprafaţa restrânsă pe
care o ocupă sistemul îl
face să încapă în orice
spaţiu de lucru
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service
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Vânzări Europa şi restul
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