SZEROKOPASMOWE GŁOWICE

JARMARK APLIKACJI:

liniowa:
LA-510 / L40 (5,0~17,0 MHz)

convex:
CA-255 / R60 (2,0~5,0 MHz)

ANESTEZJA
DOSTĘP
NACZYNIOWY

ORTOPEDIA
FIZJOTERAPIA

convex:
CA-305 / R20 (2,5~6,0 MHz)

UROLOGIA

convex:
CA-409 / R20 (4,5~10,0 MHz)

TRANSRECTAL
TRUS
BI-PLANE

LEKARZ RODZINNY

COLORECTAL
ERUS 360O

micro-convex endowaginalna:
CV-580 / R13 (5,0~10,0 MHz)

endorektalna dwupłaszczyznowa:
2R-575 / R11 (5,0~10,0 MHz)

anorektalna 360o:
R-510 / R8 (5,0~12,0 MHz)

ALBIT DUPLEX Doppler
+ 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.

MULTIDYSCYPLINARNY
ULTRASONOGRAF

ALBIT to łatwy w obsłudze i praktyczny
ultrasonograf (przenośny) przeznaczony zarówno
do ogólnych aplikacji diagnostycznych, np.
pediatrycznych, sutków, tarczycy, ortopedii, jak i do
aplikacji specjalistycznych, takich jak, np. proktologia,
badania prostaty, anestezja, ginekologiczno
-położnicze czy chirurgia naczyniowa.

ALBIT
ULTRASONOGRAF
KTÓRY
ZDUMIEWA

Modularny system - wersja pełna
(wózek, klawiatury, itd.)

SZCZEGÓLNE CECHY:
Przyjazne menu na ekranie dotykowym, intuicyjna
obsługa, duży ekran dotykowy 15.6 cala - FullHD
Prezentacje Dopplerowskie: Color, Power, PW
(spektralny) w połączeniu z klasycznym obrazem 2D
Modularne i ergonomiczne konfigurowanie:
na wózku, na biurku, łatwe przenoszenie (specjalna
torba na kółkach), inne na życzenie
Sterowanie zdalne: obsługa podstawowych funkcji
z odległości do 3m
Błyskawiczne pomiary: dotykowo lub za pomocą
track-balla
Separacja higieniczna z pomocą touch-pena
(rysika): obsługa, pomiary itp. możliwe nawet
zanieczyszczonymi rękami (żel, krew itp.)

Modularny system
- wersja nabiurkowa, minimalna
echoson.pl
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