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kazanmıştır.
ve jinekoloji uygulamalarında olağanüstü bir performans gösteren 4D tanı teknolojisine hak 
önemli  ölçüde geliştirecektir. Genel görüntüleme uygulamalarının yanı sıra P20, kadın doğum 
ve çeşitli akıllı yardımcı tarama araçlarıyla tasarlanmış kullanıcı dostu, günlük sınav deneyiminizi 
Yenilikçi teknolojileri bir araya getiren P20'nin basit bir işletim paneli, sezgisel kullanıcı arayüzü 

ş 

ı .r

 Süper Geniş Bant Genişliği Platformu

penetrasyon görüntüleri sağlar.
için yüksek çözünürlüklü ve derin 
prob teknolojisini miras alan hassas tıp 
platformunu ve gelişmiş
Wİ-sono'nun ultra geniş sistem 

idealdir.
yüzeysel ve abdominal görüntüleme için 
daha iyi netlik ve yapıların devamlılığı ile 
tespiti içinçeşitli görüş hatlarını kullanır; P20, 
kontrast çözünürlüğü, benek azaltma ve sınır 
Uzamsal Bileşik Görüntüleme, optimum 
Mekansal Bileşik Görüntüleme

µ-Scan

kalitesi sağlar.
iyileştirerei size daha iyi görüntü 
gücünü artırır.Görselleştirmeyi 
teknolojisi,gürültüy azaltarak, sinyal 
Yeni nesil µ-Scan görüntüleme 

Dinamik Renk
ı

ı

bile ayrıntılı görselleştirilmesini sağlar.
Düşük hızlara sahip küçük damarların 
renkli Doppler teknolojilerini geliştirir. 
yakalanmas için zaten mevcut olan 
Dinamik renk, renk akışının daha net 



C-xlasto Görüntüleme

problarla desteklenir.
elastik sonuçlar sağlamak için çoklu 
tekrarlanabilir ve oldukça tutarlı kantitatif 
elastik analiz sağlar. Bu arada,
C-xlasto görüntüleme, kapsamlı kantitatif 

 
 

Gerçek Zamanlı Renkli Panoramik

kolayca geri izlenebilir ve düzeltilebilir.
herhangi bir hata, taramayıkesmeden 
gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilen 
kolay bir iştir. Sonografların rahatlığı için 
arterin kan akışını görselleştirmek artık 
kombinasyonuyla, tüm bir damar veya 
Renk akışı ve gerçek zamanlı panoramik 

Anatomik M Modu

değerlendirmesini destekler.
miyokard fonksiyonunu ve LV duvar hareketi 
büyüklüğünü doğru bir şekilde ölçer ve 
hastaların bile miyokard kalınlığını ve kalp 
aşamalarda gözlemlemenize yardımcı olur. Zor 
yerleştirerek miyokard hareketini farklı 
Anatomik M Modu, örnek hatlarını serbestçe 

Doku Doppler Görüntüleme

donatılmıştır.
Doku Doppler Görüntüleme ile 
karşılaştırma yeteneğini kolaylaştıran 
bölümlerinin hareketlerini analiz etme ve 
doktorlara hasta kalplerinin farklı 
hızlar ve diğer klinik bilgileri sağlayan, 
P20, miyokard fonksiyonları hakkında 

S-Live

zenginleştirir.
tanı sağlar ve hasta iletişimini 
gerçek zamanlı 3D görüntülerle sezgisel 
olarak görüntülenmesini sağlar, böylece 
S-Live, ince anatomik özelliklerin ayrıntılı 

S-Depth

ilişkiyi yargılamasına yardımcı olur.
zamanlı 3Dgörüntülerdeki uzamsal 
görüntüleyebilir. Doktorların gerçek 
mesafeyi otomatik olarak 
dönüştürücüden hedefe olan yakın 
kodlaması ile temsil edilen 
S-Depth, akıllıca tasarlanmış bir renk 

Pelvik Taban 4D

değerler sağlayabilir.
doğum etkisini değerlendirmede faydalı klinik 
belirleyerek, ön bölme üzerindeki vajinal
doğru bir şekilde parçalanıp parçalanmadığını 
kapsamını değerlendirerek, pelvik kasların 
pelvikten organların sarkıp çıkıp çıkmadığını ve 
Transperineal 4D pelvik taban ultrasonu, 

Jinekoloji için C-xlasto Görüntüleme

genişletiyor.
küfü kırıyor ve elastografi uygulamalarını 
SonoScape'in jinekoloji için yeni transvajinal probu 
Ağırlıklı olarak sadece lineer problarda kullanılan 
analizini ve dokümantasyonunu kolaylaştırır. 
görüntülenmesini geliştirmek için doku sertliğinin 
C-xlasto Görüntüleme, tümörlerin saptanmasını ve 



Oto NT

Oto Face

   

düzeye çıkarır.
kıyasla doğruluğu en üst 
olur ve manuel ölçümlere 
şekilde hesaplamasına yardımcı 
saydamlık kalınlığını hızlı bir 
Auto NT, doktorların nukal 

otomatik olarak hesaplamak
ve ejeksiyon fraksiyonunu 
miyokard intimalarını tanımak 
Diyastolik ve sistolik dönemde 

Oto EF

teşhis verimliliği sağlar
tekrarlanabilir ve yüksek
hızlı bir şekilde ölçülmesi, 
Ortam içi damar kalınlığının 

Oto IMF

düğme işlevi
dokularını çıkarmak için bir 
için fetus yüzünden kaplama 
Daha net bir görünüm vermek 

AVC Follicle

olarak ölçmenizi sağlar.
folikülün hacmini otomatik 
Avc Follicle, aynı anda 20 

ayarlar.
ve sapma açısını otomatik olarak 
yardımcı olmak için ROI'nin konumunu 
görüntüsünü hızlı bir şekilde almanıza 
Otomatik renk, en iyi kan akışı

Oto Renklendirme


	P20, miyokard fonksiyonları hakkında hızlar ve diğer klinik bilgileri sağlayan, doktorlara hasta kalplerinin farklı bölümlerinin hareketlerini analiz etme ve karşılaştırma yeteneğini kolaylaştıran Doku Doppler Görüntüleme ile donatılmıştır.



