
 Color Power Doppler (CPD) 
& Color Doppler Görüntüleme ile tespit 
edilebilir kan akımının varlığını hız ve 
yön olarak gösterdiği gibi Color, Color 
Suppress, Flow Sensitivity, PRF Scale, 
Wall Filter gibi tarama opsiyonlarını da 
içermektedir.

 Pulsed Wave Doppler ve 
Continuous Wave Doppler teknikleri ile 
anormal kan akımının maksimal hızı, 
niceleği, yönü ve lokalizasyonunu tam 
olarak belirlenebilmektedir.

 Abdominal, sinir, vasküler, 
kardiyak, venöz, damar yolu, pelvik, 
süperfisyal görüntüleme gibi hem çok 
yönlü hem de yüksek çözünürlüklü 
görüntüleme yapılabilmektedir.

 M-Turbo keskin kontrast 
rezolüsyonu ve belirgin doku hatları ile 
üstün görüntüleme kalitesi sunmak-
tadır. Sunduğu detaylar ile strüktür, 
damar ve patoloji farklılıklarını ayırt 
etme yeteneğinizi geliștirir.

ULTRASON - DOPPLERTAŞINABİLİR



60 saniyeye kadar
yüksek kaliteli video kaydı

Arka aydınlatmalı
karanlıkta bile görebileceğiniz
klavye ve tuşlar.

C11x

Gerçek mobil deneyim,
kablosuz bağlantı ve
2 saate kadar batarya ömrü

USB 2.0 arayüzüyle
PC-Mac uyumlu data transferi
ve yönetimi

Hafif ve sağlamlaştırılmış
Magnezyum kasa
(Batarya ile ile birlikte 3.4kg)

Abdomen - Pelvis - Free Fluid OB Cord

•  Kolay iş akışı
•  Sadece 12 saniyede başlangıç süresi
•  Gerçek mobilite için güçlü batarya ve kablosuz aktarım
•  30.000 resim saklayabilme
•  Onboard Görüntü ve Video Saklama/Yorum Ekleme
•  PACS sistemle bağlantı kurulabilme, görüntülerin 
saklanması ve yeniden görüntülenmesini kolayca 
yapılabilme
•  Daha kolay görüş için arka aydınlatmalı klavye
•  Hafiflik için magnezyum çanta
•  5 yıl standart garanti

•  Amerikan ordusu için dizayn edilmiş dayanıklı yapı
•  91.4 cm(3 feet) yükseklikten düşme testinden onay
•  Sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı yapı
•  10.4” diagonal LCD monitör
•  3 kg ağırlığı ile her yerde kullanım
•  Küçük ebatlarına rağmen olağanüstü kardiyak görüntüler 
sunabilme
•  Çok yüksek Colour Doppler hassasiyeti
•  SonoADAPT™ Doku Optimizasyonu, SonoHD™ Görüntüleme 
Teknolojisi, SonoMB™ Çoklu Işın Görüntüleme gibi görüntü 
kalitesini destekleyen tescilli özellikler
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