
 

PIROP

G-SCAN

 
 

• ekran dotykowy (Touch Screen)

  - łatwa, ergonomiczna i przyjazna obsługa

 - dotykowa klawiatura do wprowadzania danych

• kolorowy wyświetlacz LCD 5,7’’, 640x480 pikseli

• dziewięć profili użytkownika

• archiwizacja obrazów na dysku USB-Pen Drive

• zewnętrzna drukarka termiczna

• wyjście do monitora zewnętrznego / dodatkowego (video PAL)

• łatwa aktualizacja oprogramowania przez złącze USB

POMIAR GRUBOŚCI 
TKANEK MIĘKKICH 
(głównie śluzówki przyzębia w periodontologii, 
ortodoncji, implantologii i protetyce stomatologicznej)

 + 48 81 886 36 13

 info@echoson.pl

 www.echoson.pl
www.ultrasonografy.pl

Ultrasonografy przedstawione w niniejszej publikacji mogą się różnić od dostępnych na rynku. 
W niektórych przypadkach publikowane fotografie mogą zawierać elementy niestanowiące standardowego 

wyposażenia aparatów. ECHO-SON S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji aparatów 
bez uprzedniego zawiadomienia. Informacje na temat aktualnej specyfikacji i ewentualnych zmian można 

otrzymać u producenta aparatów.

SPECYFIKACJA:

WŁASNOŚCI:

WŁACIWOŚCI OGÓLNE:

SKANER BIOMETRYCZNY

 
• częstotliwość pracy głowicy: 20 MHz - OP-20 (G)
• zakres prędkości: 1400–3000 m/s (domyślnie 1540 m/s)
• zakres pomiarowy: 0,25–6 mm
• rozdzielczość osiowa: 0,01mm (10 µm)

 
• automatyczny pomiar grubości tkanki i obliczenie średniej 

w każdym wybranym punkcie
• prezentacja typu A-Scan oraz unikalna prezentacja pomiarowa 

TM (time-motion) do błyskawicznej oceny grubości dziąsłowej 
w badanym obszarze

• pomiar grubości metodą kontaktową
• pamięć pomiarów dla 128 punktów pomiarowych
• cztery mapy pomiarowe przyzębia
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