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В рамките на само 19 години от
своето създаване SonoScape изминава пътя от бутиков производител на преносими ехографи
до международен бранд, представен в над 130 държави със
7 развойни центъра, включително
в Токио, Япония и Сиатъл, САЩ.
В България марката е представена
от 15 години с хиляди инсталирани
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ехографски системи. Забележителното развитие на компанията
позволява инвестирането на значителен ресурс за разработка
и усъвършенстване на нови продукти и технологии. Технологии,
които днес са основната причина
SonoScape да стане част не само
от семейството на най-успешните производители, но и център за
технологично развитие в сферата. Към днешна дата компанията
разполага с портфолио от над
30 модела ехографи, 70 модела

трансдюсери и пълен набор от
софтуерни пакети и аксесоари.
Машините са позиционирани във
всички функционални сегменти
и подходящи за всяко приложение на ултразвуковата образна
диагностика. За всеки един от тях
SonoScape прилага принципа на
максимална полза за потребителя: високо качество на образа, диагностично значим софтуер, бърз
и надежден хардуер.

В навечерието на 30тата си годиш
нина Медицинска Техника Инженеринг обогатява апаратното си
портфолио с още една функционална група – ехографска
апаратура с марка SonoScape.
С доказаната си компетентност,
отлична сервизна поддръжка и
апликационна подкрепа МТИ лансира новото си ехографско портфолио със същата ангажирана
експертност и опитност на своите
специалисти. В предизвикателни
времена за бюджета на всяко ле-

чебно заведение, клиника или индивидуална практика внимателно
подбраната ехографска гама
осигурява адекватни икономичес
ки решения с оптимално съотношение на технологичност, издръжливост и мултифункционалност.
С набора си от комплексни апаратни и консумативни предложения за 16 медицински специалнос
ти надграждаме принципите си
за устойчиво развитие с адаптирани и бюджетно издържани технологични нововъведения. Дивер

сифицираното ни портфолио в
8 продуктови дивизии, с над 8000
регистрирани медицински изделия, на над 120 утвърдени производители, опитен сервизен екип,
разгърната складова и логистична
инфраструктура, възможност за
демонстрации и обучения в нашия шоурум и семинарна зала с
60 места, отдаденият екип на МТИ
доказва за поредна година, че със
смелост и радост приема нови
предизвикателства.

3

www.sonoscape.bg

P60
Модел P60 е последно поколение
мултифункционален ехограф от
премиум сегмента, предназначен
за високоспециализирани клиники и
диагностични звена в състава на водещите лечебни заведения. Моделът
разгръща пълния си потенциал при
кардиоваскуларни, гастроентероло
гични и акушеро-гинекологични изследвания. Обхватът на вградените
софтуерни пакети и специализирани режими на работа са предпоставка за най-високо ниво на диагностика във всички сфери на ехографията.
Специалистите могат да разчитат на
кристален образ благодарение на
висококачествените монокристални
сонди и HD сонди с до 256 елемента.
За максимално детайлни изображения ехографът прилага 14 битова
A/D конверсия – предпоставка за
регистриране и надеждно изследване дори на най-малките находки.
Наличната доплерова модалност
Micro-F позволява установяването на
хемодинамиката на органи, жлези
и новообразувания подобно на контраст-усилената ехография, но без
да се ползва контрастен агент. В комплектацията са включени още цветен
3D доплер, КУЕ, Контрастна 3D хистеросалпингография и много други.
С разработването на P60 и внедряването на редица високотехнологични нововъведения и обективни предимства, SonoScape отправя своето
предизвикателство към най-високия клас ултразвукови диагностични
системи, познати към момента на
пазара, но с оптимално икономическо решение. Мащабните и непрекъснати инвестиции в иновативни
технологии в последните 10 години
утвърждават SonoScape като иновативен лидер и във високоспециализираната ултразвукова апаратура от
най-висок клас, които успешно конкурират и в редица случаи надминават върховите предложения на поз
натите европейски и американски
лидери в сегмента.
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P60
КРАТКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
21.5" LED 1920x1080 монитор
13.3" LED сензорен дисплей
Памет: 1000 GB HDD
5 активни конектора за
трансдюсери
Вградени Wi-Fi и ЕКГ модули
USB: 2 бр. USB 3.0, 4 бр. USB 2.0
HDMI; VGA; BNC; S-Video; DVI
DICOM 3.0
Режими на работа и оптимизация:
B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ/ PDI/ DirPDI/
PW/ CW/ HPRF/ 3D/ 4D/ Duplex/ Triplex/
2D Steer; Color М mode; TDI; Anatomic M
Mode; THI; PHI; TGC; LGC; Multi-Beam Parallel Processing; SCI; μ–Scan + 3D μ–Scan
Софтуерни пакети:
SR Flow (High Resolution Flow)
FreeHand 3D Imaging
B/CFM Panoramic Imaging
Trapezoid Imaging
Widescan Imaging
Biopsy Guide
Vis-needle
Micro F – нова доплерова модалност за
оценка на кръвотока в тъкани и лезии
Auto Bladder Volume Measurement
Zoom (Pan-Zoom / HD-Zoom / Scr-Zoom)
PW Auto Trace
Auto IMT; Auto EF; Auto NT
Auto OB: BPD / HC / AC / FL / HL
Shear Wave Elastography (от 01.2021)
C-xlasto (Strain Elastography)
S-Guide

НАДГРАЖДАНЕ
- Static 3D / 4D – софтуерен 3D/4D пакет
- Auto Face – автоматично 4D
изобразяване на лицето на плода
- S-Fetus: acq.&meas. – автоматични АГ
измервания и калкулации, базирани на
изкуствен интелект (Wis+)
- S-Live / S-Live Silhouette – режими на
3D/4D изобразяване с променлива
осветеност и полупрозрачност на тъканите
- AVC Follicle – автоматично измерване на
обема на фоликулите
- Stress Echo – стрес ехокардиография
- Contrast Imaging & TIC+MFI – контрастусилена ехография
- Вградена батерия за до 90 мин.
автономна работа
- STIC (Spatio-temporal imaging
correlаtion)
- 3D цветен доплер
- HDD с капацитет 2000 GB
- Устройство за загряване на УЗ гел
- Термовидеопринтер
- Лазерен А4 принтер

SonoScape P60 притежава доказано надеждна стационарна конзола с безкомпромисно качество на изработка, широка функционалност и интелигентни решения, повишаващи комфорта на оператора и пациента. Регулируем във всички
посоки медицински FHD монитор, подвижен контролен панел, 5 активни порта за трансдюсери,13.3" сензорен дисплей
за управление на режим-зависимите параметри и вграден нагревател на ултразвуковия гел гарантират неповторима
лекота на работа и отговарят на очакванията на специалистите към най-високия клас ултразвукови системи.
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S60

КРАТКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
21.5" LED 1920x1080 монитор
13.3" LED сензорен дисплей
Памет: 1000 GB HDD
5 активни конектора за
трансдюсери
Вградени Wi-Fi и ЕКГ модули
USB 3.0 и USB 2.0 интерфейс
HDMI; VGA; BNC; S-Video; DVI
DICOM 3.0
Режими на работа и оптимизация:
B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ/ PDI/ DirPDI/
PW/ CW/ HPRF/ 3D/ 4D/ Duplex/ Triplex/
2D Steer; Color М mode; TDI; Anatomic M
Mode; THI; PHI; TGC; LGC; Multi-Beam Parallel Processing; SCI; μ–Scan + 3D μ–Scan
Софтуерни пакети:
SR Flow (High Resolution Flow)
FreeHand 3D Imaging
B/CFM Panoramic Imaging
Trapezoid Imaging
Widescan Imaging
Biopsy Guide
Vis-needle
Micro F – нова доплерова модалност за
оценка на кръвотока в тъкани и лезии
Auto Bladder Volume Measurement
Zoom (Pan-Zoom / HD-Zoom / Scr-Zoom)
PW Auto Trace
Auto IMT; Auto EF; Auto NT
Auto OB: BPD / HC / AC / FL / HL
Shear Wave Elastography
C-xlasto (Strain Elastography)
S-Guide

НАДГРАЖДАНЕ
- Static 3D / 4D – софтуерен 3D/4D пакет
- Auto Face – автоматично 4D
изобразяване на лицето на плода
- S-Fetus: acq.&meas. – автоматични АГ
измервания и калкулации, базирани на
изкуствен интелект (Wis+)
- S-Live / S-Live Silhouette – режими на
3D/4D изобразяване с променлива
осветеност и полупрозрачност на тъканите
- AVC Follicle – автоматично измерване на
обема на фоликулите
- Stress Echo – стрес ехокардиография
- Contrast Imaging & TIC+MFI – контрастусилена ехография
- Вградена батерия за до 90 мин.
автономна работа
- STIC (Spatio-temporal imaging
correlаtion)
- 3D цветен доплер
- 3D контрастна хистеросалпингография
- HDD с капацитет 2000 GB
- Устройство за загряване на УЗ гел
- Термовидеопринтер
- Лазерен А4 принтер

SonoScape S60 е единственият модел от портфолиото на производителя, предназначен за синхронизирана работа с ендоскопските системи на фирмата. SonoScape е единственият производител в света, който сам произвежда и двата вида
апаратура и по този начин достига ново ниво на синхрон в комбинираната им работа. На разположения са ендоскопи
с радиален конвекс за 360° зрително поле на ехографския образ, както и ендоскоп с чист конвекс. Налице са режимите
B/M/CFM/PW/PWD, всички необходими софтуерни и калкулационни пакети, както и работен канал за директна биопсия.
Всичко, от което се нуждаете, произведено от един производител и доставено и поддържано от един доставчик.

S60
Преди повече от 12 години започва
разработването на най-успешната
серия „S“ на SonoScape, която достига своя връх през 2019 г., когато
на пазара е лансиран модел S60.
Към днешна дата S60 е сред водещите ехографи в световен мащаб
в сферата на гастроентерологията
и сферата на акушерството и гинекологията. Логичното му позици
ониране е в университетски и високоспециализирани клиники с голям
поток от пациенти с патология, изискваща задълбочена диагностика.
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Ехографът залага на класическа
визия за познатите в тази сфера
масивни стационарни ехографи.
Високата си оценка получава от
специалисти именно с изключително силна техническа ориентация. Пред аналогичните модели в
сегмента негови неопровержими
обективни предимства са съвместимостта с ендоскопски сонди и
специализирани доплерови режими разработени от SonoScape.
Въпреки принадлежността си към
премиум сегмента, модел S60

предлага по-достъпно икономическо решение за нуждите на държавни и частни лечебни заведения,
на които предстои подмяна и преоборудване на водещите си клиники със съвременна ултразвукова
апаратура. Допълнително предимство на ехографа е възможността
да бъде доокомплектован за висококачествена диагностика от други
специалности като кардиология,
урология, неврология, ревматология, ендокринология и други.
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P40 Elite
КРАТКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

P40 Elite
Голяма част от специалистите в Европа и България познават
SonoScape като бранд с активна
търговска агресивна ценова политика за навлизане на нови пазари. Още през 2008 г. стартират
продажбите на най-атрактивния
преносим специализиран кардиоехограф S6, впоследствие,
през 2012 и 2017 започват продажбите съответно на S2, продаден в
стотици бройки в България, както
и на неговия наследник E2, които
доминират пазара в своя сегмент
в продължение на години.
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През 2020 г., с лансирането на P40
Elite, SonoScape прави изненадващ ход и навлиза агресивно във
високия пазарен сегмент. Продажбите стартират мигновено в
Германия, Испания и Чехия, следвани от Великобритания, Норвегия,
Литва и Белгия. Впоследствие, към
модела има положителен пазарен отговор от Полша и Румъния.
Успехът на P40Elite е напълно логичен. Това е модел, притежаващ
всички характеристики на премиум ехограф от най-високия
ценови клас, но цена му го прави

достъпен дори за индивидуални
високоспециализирани практики. В стандартната окомплектовка влизат режими като MicroF, 3D
цветен доплер, Brilliant Flow доплер
и много други. Платформата разполага с 14 битова А/Д конверсия
с възможност за комплектоване с
монокристални и 256 елементови
UHD трансдюсери. P40Elite е обективно най-добрия избор в класа
си и гаранция за ефективност и
сигурност на Вашата инвестиция.

НАДГРАЖДАНЕ

21.5" LED 1920x1080 монитор
13.3" LED сензорен дисплей
Памет: 1000 GB HDD
4 активни конектора за
трансдюсери
Вградени Wi-Fi и ЕКГ модули
USB: 2 бр. USB 3.0, 4 бр. USB 2.0
HDMI; VGA; BNC; S-Video; DVI
DICOM 3.0
Режими на работа и оптимизация:
B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ/ PDI/ DirPDI/
PW/ CW/ HPRF/ 3D/ 4D/ Duplex/ Triplex/
2D Steer; Color М mode; TDI; Anatomic M
Mode; THI; PHI; TGC; LGC; Multi-Beam Parallel Processing; SCI; μ–Scan + 3D μ–Scan
Софтуерни пакети:
SR Flow (High Resolution Flow)
FreeHand 3D Imaging
B/CFM Panoramic Imaging
Trapezoid Imaging
Widescan Imaging
Biopsy Guide
Vis-needle
Micro F – нова доплерова модалност за
оценка на кръвотока в тъкани и лезии
Auto Bladder Volume Measurement
Zoom (Pan-Zoom / HD-Zoom / Scr-Zoom)
PW Auto Trace
Auto IMT; Auto EF; Auto NT
Auto OB: BPD / HC / AC / FL / HL
C-xlasto (Strain Elastography)
S-Guide

- Static 3D / 4D – софтуерен 3D/4D
пакет
- Auto Face – автом. 4D образ на
лицето на плода
- S-Live – режими на 3D/4D
изобразяване
- AVC Follicle – автоматично
измерване на обема на фоликулите
- Stress Echo
- Contrast Imaging – контраст-усилена
ехография
- Допълнителен активен порт за
трансдюсери
- Вградена батерия за до 90 мин.
автономна работа
- STIC (Spatio-temporal imaging
correlаtion)
- 3D цветен доплер
- HDD с капацитет 2000 GB
- Устройство за загряване на УЗ гел
- Термовидеопринтер
- Лазерен А4 принтер

С техническите си характеристики и функционалност моделът P40
Elite е икономически най-ефективното решение за нуждите на
високодоходните направления в
клиничната практика от болничната и доболнична сфера на утвърдени лечебни заведения. Гаранция за висока добавена стойност
и устойчивост на модела са двукратните софтуерни ъпдейти на
годишна база, които допълват
системата не само с алгоритми
за ускоряване на неговата работа, но и с нови диагностични
функции и режими на работа.
Лансиран на пазара през 2020 г.,

апаратът е с предвиден ресурс
за не по-малко от 15 години ефективна работа. От друга страна,
повишената диагностична стойност на изследванията води до
професионална
удовлетвореност при специалистите с най-високо ниво на професионална
компетентност, които не допускат
компромис в своята работа. Комбинацията от описаните условия е
гаранция за висока диагностична
увереност, високоефективен работен процес и не на последно
място – достъп на пациентите до
най-високо ниво на диагностика.
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P20

КРАТКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
21.5" LED 1920x1080 монитор
13.3" LED сензорен дисплей
Памет: 1000 GB HDD
4 активни конектора за
трансдюсери
Вградени Wi-Fi и ЕКГ модули
USB: 2 бр. USB 3.0, 4 бр. USB 2.0
HDMI; VGA; BNC; S-Video; DVI
DICOM 3.0
Режими на работа и оптимизация:
B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ/ PDI/ DirPDI/
PW/ CW/ HPRF/ 3D/ 4D/ Duplex/ Triplex/ 2D
Steer; THI; PHI; TGC; LGC; Multi-Beam Parallel Processing; SCI; μ–Scan Софтуерни
пакети:
Widescan
Zoom: HD-Zoom и Pan-Zoom
Scr-Zoom
Biopsy Guide
Trapezoid Imaging
B Mode Panoramic Imaging
Vis-Needle
AutoNT
One-Key Optimization – B/CFM/M/PW
Auto Trace при PW доплер
Auto IMT

P20 е един от най-мултифункционалните модели от портфолиото на
SonoScape. Дори в стандартната си
конфигурация P20 позволява високо
диагностично ниво в медицински
центрове и индивидуални практики,
а надграден със специализираните
си режими на работа, гъвкаво приложение за всяка медицинска специалност и лечебно заведение. На
разположение на специалистите
са 25 различни вида сонди, част от
които монокристални и HD сонди с
256 елемента както и трансезофагеални и високоспециализирани
сонди за процедури под ехограф-
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P20

ски контрол. Моделът предоставя
изключителни ползи в хирургията с
наличието на шест вида интраоперативни трансдюсери, включително
лапароскопски. От специализираните решения на SonoScape могат
да се възползват също отделенията
по инвазивна кардиология, инвит
ро клиники и други. Функциите за
автоматично придобиване на 3D
изображение на лицето на плода,
както и функциите за автоматично
изчисление на обема на фоликулите и нухалната транслуценция ускоряват значително работния процес.
За клиниките по вътрешни болес

ти е предвиден софтуер за контраст-усилена ехография, който
предоставя достатъчно нисък механичен индекс за провеждане на
детайлни изследвания без нужда от
повторение на процедурата или добавяне на излишно количество контрастен агент. Като стандарт при
този вид изследване са приложени
също двойният образ B/ContrastB и
автоматичният TIC анализ на до 8 региона на интерес. Налични са всички необходими режими на работа
в кардиологията, включително стрес
ехокардиография.

При разработването на P20 се отделя огромно внимание на контролния панел. Освен стандартните
удобства като хоризонтално и вертикално регулиране, контролният
панел предоставя ограничен брой
бутони с две или повече функции за
редуциране на движенията на ръката при лакът и рамо. По същата
причина е скъсено и разстоянието
между основните работни бутони.
Сензорният дисплей е с регулируем ъгъл и с резолюция 1920х1080 –
предпоставки не само за по-висок
комфорт, но и за ограничаване на
умората.

НАДГРАЖДАНЕ
- CFM M Mode – цветен М режим
- TDI – тъканен доплер
- Anatomic M Mode – анатомичен М
режим
- Freehand 3D Imaging – 3D в режим
„свободна ръка“
- Static 3D / 4D – софтуерен 3D/4D пакет
- Auto Face – автом. 4D образ на лицето
на плода
- S-Live – режими на 3D/4D изобразяване
- AVC Follicle – автоматично измерване на
обема на фоликулите
- Панорамно изобразяване в CFM режим
- Stress Echo
- C-xlasto – Strain еластография
- Contrast Imaging – контраст-усилена
ехография
- 5-ти активен порт за трансдюсери
- Вградена батерия за до 90 мин.
автономна работа
- Крачен педал с два бутона
- HDD с капацитет 2000 GB
- Устройство за загряване на УЗ гел
- Термовидеопринтер
- Лазерен А4 принтер

Високата скорост на работния процес е от съществено значение както за лекаря, така и за пациента.
По тази причина SonoScape P20 е
снабден с изцяло нов интерфейс –
потребителски ориентиран и с възможност за индивидуална настройка на почти всеки негов елемент.
Апаратът позволява извеждане на
рутинни изследвания на програмируеми бутони на контролния панел,
а основните параметри за оптимизация на образа се регулират от
аналогови скролове, поставени за
най-голямо удобство пред сензорния дисплей.
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X3/X5
КРАТКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

X3/X5
SonoScape има богата традиция в
разработката на преносими ехографи. Още със стартиране на своето
производство през 2003 г.,
SonoScape лансира на пазара модел SSI-1000 – първият в света 15-инчов преносим многофункционален
ехограф, подходящ и за кардиология. Напомняме, че това е период, в
който ехокардиографията се работи
обичайно на машини над 150 kg. от
най-горния ценови сегмент. Разработката не е случайна. Китайското
правителство търси производител,
който да разработи гъвкав, функцио-
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нален и достъпен ехограф, за да се
предостави адекватна кардио-васкуларна диагностика на многобройното население на страната. Същевременно SonoScape е напреднал
в своите разработки и получава финансовата подкрепа за стартиране
на производство. От този момент настъпва реална промяна в нагласите
на специалистите към преносимите
апарати не само в Китай, но и в Европа. Моделите X3 и X5 са съвременния аналог на SSI-1000, предоставяйки на специалистите изключително
висока диагностична платформа

при най-компактни размери и найниска цена в класа. На пазара в Европа моделите от серията заемат
значителен пазарен дял в сферите
на кардиологията, анестезиологията,
ендокринологията и урологията. Съобразно техническите му възможности и качество на образа, моделите
са логичен избор и в ревматологията
и ортопедията за мускулно-скелетните изследвания. Възможността за
окомплектоване със специализирани интраоперативни сонди позволява
свободното му позициониране и в
операционните зали.

Специализиран медицински
15.6" LED дисплей 1920х1080
Памет: 500 GB HDD
1 активен конектор за трансдюсери
(опционално до 3)
Вграден Wi-Fi модул
USB интерфейс
Видео изходи: HDMI; S-Video
Тегло: до 4.6 кг. с вкл. Батерия
Корпус изработен от Магналиум
Режим на бързо стартиране
Вградена батерия с възможност за до 90
мин. автономна работа
Съвместимост с термовидеопринтери
Съвместимост с А4 принтери
DICOM 3.0
Режими на работа и оптимизация:
B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/ CW/
B-C Dual live/ Duplex/ Triplex/ 2D Steer/ THI;
PHI; TGC; LGC; Multi-Beam Parallel Processing; SCI; μ – Scan
Софтуерни пакети:
Режим „Бял дроб“, Auto B lines
Auto Pleural line
Widescan
B mode Panoramic Imaging
One-Key Optimization при 2D/CFM/M/PW
SR Flow
Zoom: HD-Zoom; Pan-Zoom; Scr-Zoom
Biopsy Guide
Vis-Needle
PW Auto Trace
Auto IMT

Моделите от „Х“ серията са опровержение на тезата, че китайските
компании не обръщат внимание на
детайлите. Корпусът на моделите е
изработен от специален материал
„магналиум“ – лек и изключително
здрав материал. Причината за избор
на този вид метал се крие в компактността на моделите и устойчивостта
му на удари и механични вибрации
при непрекъснато транспортиране.
Възможността Х3/Х5 да бъдат използвани при висока осветеност и дори
при пряка слънчева светлина в случаи
на неотложност карат производителя
да внедри специализиран дисплей
с повишен контраст, който да поз-

НАДГРАЖДАНЕ
- CFM M Mode – цветен М режим
- TDI+CFM M – тъканен доплер с цветен М
режим
- Anatomic M Mode – анатомичен М
режим
- Prospective Saving – проспективен запис
на видео
- ЕКГ модул
- Порт репликатор за 3 активни порта за
трансдюсери
- Батерия с повишен капацитет (до 180
мин. автономна работа)
- Крачен педал с два бутона
- SSD диск с капацитет 250GB
- HDD с капацитет 1000 GB
- Транспортна количка
- Транспортна чанта
- Термовидеопринтер
- Лазерен А4 принтер

воли спокойна работа при най-неблагоприятни условия, включително. в
спешни отделения. Въведени са бързи програмируеми бутони, които могат да бъдат настроени за конкретни
измервания – предпоставка за ускорен работен процес. На разположение са бутони за управление на
режим-зависимите параметри, изобразени на дисплея. Възможността
за добавяне на батерия с капацитет
за до 180 минути автономна работа
е уникална за класа. Функциите за
автоматичен анализ на „B“ линиите
и плеврата са мигновения отговор на
SonoScape на текущите предизвикателства пред медиците.
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E2/E3
КРАТКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
15.6" LED дисплей 1920x1080
Антирефлексно покритие
Подсветка без ШИМ
Памет: 500 GB или 200 000 снимки
2/3* активни конектора за трансдюсери
USB интерфейс: 3 USB порта
HDMI; S-Video; BNC
6.5 кг. с вкл. батерия
Режим на бързо стартиране
Вградена батерия за до 90 мин. работа
DICOM 3.0
Изобразяване и оптимизация:
B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ/ PDI/ DirPDI/
PW/ B/C Dual live/ Duplex/ Triplex/ 2D
Steer; THI; PHI; TGC; Multi-Beam Parallel
Processing; SCI; μ – Scan
Софтуерни пакети:
Режим „Бял дроб“, Auto B lines
Auto Pleural line
Widescan
Zoom: HD-Zoom и Pan-Zoom; Scr-Zoom
Biopsy Guide
One-Key Optimization
Auto Trace
Auto IMT

НАДГРАЖДАНЕ
- CFM M Mode* – цветен М режим
- CW Doppler* – постоянно-вълнов доплер
- Tissue Doppler Imaging* – тъканен доплер
- Anatomic M Mode* – анатомичен М
режим
- SR Flow
- Vis-Needle софтуер за подобряване на
изобразяването на биопсични игли
- Панорамно изобразяване в B режим
- LGC – корекция на контраста по
хоризонтала
- Prospective Saving – проспективен
запис на видео
- Wi-Fi модул и ЕКГ модул
- Вградена батерия с повишен
капацитет (до 180 мин. работа)
- Крачен педал с два бутона
- SSD диск с капацитет 250GB
- HDD с капацитет 1000 GB
- Транспортна количка
- Транспортна чанта
- Термовидеопринтер
- Лазерен А4 принтер

* Включени стандартно за модел Е3,
но опционални при модел Е2

E2/E3
Лансирането на модели Е2 и Е3
на пръв поглед не представляваше заплаха за преките конкуренти.
Класически преносим ехограф с
обичайната падаща клавиатура и
ниско тегло, към което естествено
се стремят всички. Спокойствието
им обаче бе нарушено след първите тестове на системите. Оказа
се, че за пореден път SonoScape изненадва пазара с въвеждането на
пълен кардио пакет в ценови клас,
който до този момент беше зает
единствено от машини, предназначени за обща образна диагностика
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и в най-добрия случай за Акушерство и гинекология. Благодарение
на високата кадрова честота и резолюция се забелязва значително усъвършенстване на цветния доплер.
Спектралният CW доплер засича
надеждно и най-високите скорости,
описва крива с висока резолюция и
контраст, която позволява най-коректно измерване на регистрираните
стойности. Възможностите на моделите надхвърлят драстично конкурентите на пазара с резолюция на
дисплея от 1920х1080 и най-висока
нативна резолюция в класа. Високо-

то качество и резолюция на В образа е най-същественото предимство
на Е2/Е3. Налични са множество
функции и алгоритми за обработка на фундаменталната вълна.
Съвременната постобработка на
сигнала позволява забележителен
образ както с линеарни сонди при
малки органи и повърхностни структури, така и с конвексни сонди при
изследване на коремни органи при
корпулентни пациенти. Атестат за
качествата на машините е отличната пазарна реализация в Западна
Европа и най-вече Германия.

SonoScape E2 и E3 са естествения
избор за всички специалисти, които
държат преимуществено на високото качество на В образа и цветния
доплер. Основен избор за всички специалности, при които честотата на
новообразуванията е висока и широкият динамичен обхват на системата
ще помогне за тяхното локализиране
и оценка. SonoScape E2 и Е3 са икономически ефективна инвестиция за
всички кардиолози, които търсят практично и надеждно решение за своята
практика, което да им позволи диагностична увереност на всеки етап оп

тяхната работа. Отличителни са ползите както за медицински центрове,
така и трудова медицина и групови
практики, където се цели комбинация
от две или повече специалности, една
от които е кардиология. От своя страна, модел Е3 към този момент е един
от малкото в света преносими апарати, които предлагат в своята стандартна окомплектовка 3 активни порта за
трансдюсери. Това позволява изграждането на качествена система за
споделено ползване при значително
редуцирана цена.
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E1/E1 Exp
КРАТКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
15.6" LED дисплей 1920x1080
Антирефлексно покритие
Подсветка без ШИМ
Памет: 500 GB или 200 000 снимки
2 активни конектора за трансдюсери
USB интерфейс: 3 USB порта
HDMI; S-Video; BNC
6.5 кг. с вкл. батерия
Режим на бързо стартиране
Вградена батерия за до 90 мин. работа
Изобразяване и оптимизация:
B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ*/ PDI*/ DirPDI*/
PW/ B/C* Dual live/ Duplex/ Triplex*/ 2D
Steer; THI; PHI; TGC; Multi-Beam Parallel
Processing; SCI; μ – Scan
Софтуерни пакети:
Режим „Бял дроб“, Auto B lines
Auto Pleural line
Widescan
Zoom: HD-Zoom и Pan-Zoom; Scr-Zoom
Biopsy Guide
One-Key Optimization
Auto Trace
Auto IMT

НАДГРАЖДАНЕ
- SR Flow*
- Vis-Needle – софтуер за подобряване на
изобразяването на биопсични игли
- Панорамно изобразяване в B режим
- Prospective Saving – проспективен запис
на видео
- Wi-Fi модул
- Вградена батерия с повишен
капацитет (до 180 мин. работа)
- Крачен педал с два бутона
- SSD диск с капацитет 250GB
- HDD с капацитет 1000 GB
- Транспортна количка
- Транспортна чанта
- Термовидеопринтер
- Лазерен А4 принтер

* Приложими при модел Е1Exp,
неприложими при модел Е1

Към този момент SonoScape Е1 е единственият черно-бял ехограф от гамата на SonoScape. Моделът превъзхожда всички конкурентни предложения
с 15.6" широкоформатен дисплей с резолюция 1920*1080, трансдюсери
с до 128 елемента и богат набор от функции и аксесоари в стандартната
комплектация. При 2D (В) режим апаратът не отстъпва на Е1Еxp. Налична е
функцията PW доплер с автоматично трасиране и калкулация на пикова
скорост, резистентен индекс и крайна диастолна скорост.
SonoScape E1Exp надгражда Е1 с добавянето на цветен, мощностен и дирекционален мощностен доплер. Налични са пет различни алгоритъма за
обработка на фундаменталните и хармоничните вълни. Специализираният
доплеров режим „SR Flow“ повишава диагностичните възможности на апарата в ендокринологията, онкологията, мускулно-скелетните изследвания и
ревматологията. Допълнително предимство е съвместимостта на апарата
с лазерни А4 принтери и аналогови и дигитални термовидеопринтери.

E1/E1Exp
SonoScape E1/E1Exp са класически модели от бюджетния сегмент.
Преимуществата на апаратите от
този клас са добре познати на потребителите в България – достъпни
и надеждни решения, приложими в
обичайната амбулаторна практика
на множество специалности. Специфичното при конкретните машини е, че споделят платформата на
по-високия клас ехограф модел Е2
и съответно носят неговите основни
предимства – отлични технически
характеристики и образ с висока
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резолюция и динамичен обхват. Моделите от тази серия превъзхождат
драстично диагностичните възможности на моделите от същия клас,
произведени преди 2016 г. Нативната резолюция е повишена с над 30%
спрямо актуалните предложения за
периода. Работният процес е ускорен, а натоварването на оператора
редуцирано. По тази причина, Е1/
Е1Exp са отлично решене за замяна
на морално остарелите машини
от подобен клас, които все още се
използват в някои практики. Подоб-

но на всички преносими модели
от сериите „Е“ и „Х“ на SonoScape,
Е1/Е1Exp са снабдени с режим „Бял
дроб“ и функция за автоматично
разпознаване на „В“-линиите, характерни при белодробна патология. Наличието на софтуер за подобрено визуализиране на игли без
ехогенен връх е предимство при регионална анестезия и биопсии под
ехографски контрол. Възможността
да се добави батерия с повишен капацитет е удобство при използването му извън кабинета и отделението.
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Преносими модели

Стационарни модели

достъпни при специална заявка

достъпни при специална заявка

S9

S50

Флагманът сред преносимите апарати на SonoScape е базиран на мощна
хардуерна платформа, която позволява отлични резултати във всяка сфера на образната диагностика. Моделът има подчертан фокус към кардио-васкуларната диагностика на ниво болнична помощ. Съвместим е с
трансезофагеални сонди за възрастни и деца, множество специализирани
интраоперативни сонди, монокристални и UHD сонди с до 256 елемента.

SonoScape S50 е последният модел, който е базиран на класическата ултразвукова платформа от серия „S“. Апаратът е подходящ за всяка сфера на ултразвуковата образна
диагностика, но специализираните му софтуерни пакети са фокусирани в Акушерството
и Гинекологията. Апаратът ползва трансдюсери от най-висок клас – монокристални, UHD,
обемни конвексни и трансвагинални, трансезофагеални, специализирани интраоперативни и др.

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; CW; TDI; PWD; Color M, 3D/4D
Конектори за трансдюсери: 2 активни; опционално: 4 до 6 активни
Съвместими сонди: 29

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; CW; TDI; PWD; Color M, 3D/4D
Конектори за трансдюсери: 4 активни, 1 неактивен
Съвместими сонди: 24

S8Exp

S22

S8Exp е балансиран модел, който разгръща потенциала си при специализирани амбулатории, самостоятелни практики и групови практики, които комбинират две или повече специалности, една от които е кардиология. Потребителите могат да разчитат на отличен образ в В режим и доплер с висока
чувствителност и резолюция. Приложимите линеарни сонди са изключително
подходящи за високо ниво ендокринология, неврология, мускулно-скелетни
изследвания и ревматология.

Моделът е особено подходящ при споделено ползване от няколко специалности в доболничната помощ. Притежава всички необходими кардиологични и АГ софтуерни пакети
за качествена диагностика. След 5 години присъствие на пазара можем да бъдем сигурни
в стабилната и надеждна работа на апарата. Дизайнът не е сред най-силните му страни,
но този факт се компенсира от скоростта на работа, постижима благодарение на интелигентния сензорен дисплей и интуитивна конзола.

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; CW; TDI; PWD; Color M, 3D/4D
Конектори за трансдюсери: 2 активни; опционално: 4 до 6 активни
Съвместими сонди: 27

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; CW; TDI; PWD; Color M, 3D/4D
Конектори за трансдюсери: 4 активни
Съвместими сонди: 21

S6

P9/P10

S6 е класически модел, специализиран в неврологията и кардиологията. Отличителна черта е високочувствителния доплер, който регистрира с лекота
хемодинамиката в главния мозък при транскраниални изследвания. Един от
най-достъпните модели на пазара, които са в състояние да предложат тази
възможност. Машината притежава всички необходими кардиологични режими и калкулационни пакети в стандартната си окомплектовка.

P9/10 са олекотени варианти на „P“ серията на SonoScape. Апаратите са икономичен избор за специалистите от сферите на ендокринология, урология, гастроентерология, ортопедия и ревматология. Дизайнът на системите е внушителен, а цената значително редуцирана. Предвид липсата на 3D/4D функционалност, апаратите не са подходящи за високо
ниво в амбулаторните акушеро-гинекологични практики, но всички останали специалнос
ти получават значително качество при най-ниска цена в класа.

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; CW; TDI; PWD; Color M, 3D/4D
Конектори за трансдюсери: 2 активни, опционално 4
Съвместими сонди: 14

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; CW; TDI; PWD
Конектори за трансдюсери: 3 активни, 2 неактивни; опционално: 4 активни
Съвместими сонди: 11

S2

18
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S11plus

Един от най-продаваните апарати с цветен доплер в България. На пазара е
от 8 години, в които е доказал качествата си на надежден ехограф с традиционно високо качество на образа в коремната ехография. Машината
притежава слабо дигитализиран и изключително реалистичен образ с висок
динамичен обхват и висока кадрова честота. Предимствата на апарата са
ясно отчетливи за специалистите в сферите на радиологията, гастроентерологията и урологията.

SonoScape S11 Plus е хибриден модел и един от най-достъпните стационарни ехографи в
България. Налични са всички необходими функции и калкулационни пакети за стандартна
амбулаторна практика. Моделът е базиран на ултразвуковата платформа на класическия
модел S12 и притежава технически параметри, които са характерни за по-високите класове. S11 Plus предоставя „жив“, слабо дигитализиран образ, надежден хардуер и лесен за
използване контролен панел.

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; PWD; 3D/4D
Конектори за трансдюсери: 2 активни
Съвместими сонди: 13

Режими на изобразяване: B; 2B, 4B; M; CFM; PW; CW; TDI; PWD; Color M, 3D/4D
Конектори за трансдюсери: 4 активни
Съвместими сонди: 8
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Легенда:

Е1

SonoScape E1

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Не се препоръчва

-

Балансиран

••

Икономичен

•

Стандартен

•••

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Радиология

Ендокринология

Урология

Високофункционален

••••

Премиум •••••
Неврология

Болница

-

-

-

-

-

•

•

-

•••

-

Медицински център

-

•

•

•

•

••

••

•

-

-

Индивидуална практика

-

•

••

••

•

•••

•••

••

-

-

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Ценови клас

до 10 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ PW
Конектори за трансдюсери: 2 активни
Съвместими сонди: L741, L746, C322, C361, C613, 6V1, EC9-5, 10I2

Е1Еxp

SonoScape E1Exp

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Болница

-

-

•

-

•

••

••

••

••••

•

Медицински център

-

•

•

••

••

•••

•••

••

-

••

Индивидуална практика

-

•

••

•••

•••

•••

••••

•••

-

••

Ценови клас

10 000 – 15 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/ Duplex/ Triplex
Конектори за трансдюсери: 2 активни
Съвместими сонди: L741, L746, C322, C361, C613, 6V1, EC9-5, 10I2

S2

SonoScape S2

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

-

-

•

-

-

••

•

••

•••

-

Медицински център

-

••

•

••

•

•••

••

•••

-

•

Индивидуална практика

-

•••

••

•••

••

•••

•••

•••

-

••

Ценови клас

10 000 – 15 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Anatomic M/ CFМ/ CW/ DirPDI/ PW/ TDI/
Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 2 активни (опция: 3 активни)
Съвместими сонди: L741, 10L1, C322, C344, C354, C542, C611, 2P1, 5P1, 6V1, EC9-5, VC6-2, 10I2

E2/E3

SonoScape E2/E3

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

-

-

••

-

••

••

•••

••

••••

•

Медицински център

••

•

••

•••

•••

•••

•••

••

-

••

Индивидуална практика

•••

•

•••

•••

•••

•••

••••

•••

-

•••

Ценови клас

15 000 – 20 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/
DirPDI/ PW/ CW/ Duplex/ Triplex
Конектори за трансдюсери: 2 активни при Е2, 3 активни при Е3
Съвместими сонди: L741, 9L-A, 3C-A, C322, C613, 3P-A, 7P-B, 6V1, EC9-5, 10I2, 6CT-A, CWD2.0

S6

SonoScape S6

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

••

-

••

-

•

••

•••

•••

•••

•••

Медицински център

•••

•••

••

•••

•

•••

•••

•••

-

•••

•••

•••

•••

•••

••

•••

•••

•••

-

•••

Индивидуална практика
Ценови клас

15 000 – 20 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 2 активни (опция: 4 активни)
Съвместими сонди: C344, C322, C354, C542, C611, L741, 10I2, 10L1, 6V1, BCC9-5,
EC9-5, 2P1, 5P1, VC6-2
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Легенда:

X3/X5

Не се препоръчва

-

Балансиран

••

Икономичен

•

Стандартен

•••

Високофункционален

••••

Премиум •••••

SonoScape X3/X5

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

•••

-

•

-

••

-

•••

••

•••••

•••

Медицински център

•••

-

•

•

•••

••

•••

••

-

•••

•••

-

•••

•••

•••

•••

••••

•••

-

••••

Индивидуална практика
Ценови клас

15 000 – 25 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex
Конектори за трансдюсери: 1 активен (опция: 3 активни)
Съвместими сонди: L741, 9L-A, 3C-A, C322, C613, 3P-A, 7P-B, 6V1, EC9-5, 10I2, 6CT-A, CWD 2.0

S8

SonoScape S8

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

••••

-

•••

•••

••

••

•••

•••

••••

•••

Медицински център

•••

•••

•••

•••

••

•••

•••

•••

-

•••

Индивидуална практика

•••

•••

•••

•••

••

•••

••••

•••

-

••••

Ценови клас

20 000 – 30 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 1 активен (опция: 4 активни)
Съвместими сонди: C362, C344, C354, C322, C542, C611, L752, L742, L743, L741, 10I2, 10L1,
6V3, 6V1, BCL10-5, BCC9-5, EC9-5, LAP7, 2P1, 5P1, MPTEE Mini, MPTEE, VC6-2

S8Exp

SonoScape S8Exp

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

•••

•••

•••

•••

••

••••

•••••

••••

•••••

•••

Медицински център

••••

•••

•••

•••

•••

••••

•••••

••••

-

•••

Индивидуална практика

••••

•••

•••

••••

•••

••••

•••••

••••

-

••••

Ценови клас

25 000 – 35 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 1 активен (опция: 4 активни)
Съвместими сонди: L741, L742, L752, 3C-A, C322, C344, C353, C611, C613, 2P1, 2P2, 5P1,
7P-B, 6V1, 6V3, 6V7, EC9-5, BCC9-5, BCL10-5, VC6-2, 10I2, 12LI-A,
12LT-A, 6CI-A, 6CT-A, MPTEE Mini, LAP7

S9/S9Pro

SonoScape S9/S9Pro

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

•••••

•••

••••

••••

••••

••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Медицински център

•••••

•••

••••

••••

••••

••••

•••••

•••••

-

•••••

•••••

••••

••••

••••

••••

••••

•••••

•••••

-

•••••

Индивидуална практика
Ценови клас

35 000 – 45 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 2 активни (опция: 4 до 6 активни)
Съвместими сонди: L742, L752, 10L1, 3C-A, C322, C353, C542, C611, C613, 4P-A, 5P2, 7P-A,
8P1, 6V3, 6V7, EC9-5, BCC9-5, BCL10-5, VC6-2, 10I2, 12LI-A, 12LT-A, 6CI-A,
6CT-A, MPTEE, MPTEE Mini, LAP7, CWD 2.0, CWD 5.0
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Легенда:

S11Plus

SonoScape S11Plus

Кардиология

АГ

Гастроентерология

www.mte-online.com
Не се препоръчва

-

Балансиран

••

Икономичен

•

Стандартен

•••

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Радиология

Ендокринология

Урология

Високофункционален

••••

Премиум •••••

Неврология

Болница

•

-

•••

•••

••

•••

••

••

•••

••

Медицински център

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

-

••

Индивидуална практика

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••••

•••

-

•••

Ценови клас

15 000 – 20 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 4 активни
Съвместими сонди: L741, C322, C344, C613, 2P1, 5P1, 6V1, EC9-5, BCC9-5, VC6-2, 10I2

P9/P10

SonoScape P9/P10

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

-

-

•

••

•••

•••

•••

•••

••••

-

Медицински център

-

•

••

••

•••

•••

•••

•••

-

•••

Индивидуална практика

-

••

•••

••

•••

•••

••••

•••

-

•••

Ценови клас

20 000 – 30 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/
PW/ CW/ Duplex/ Triplex
Конектори за трансдюсери: 3 активни (опция: 4 активни)
Съвместими сонди: L741, 3C-A, C322, C361, C613, 2P1, 3P-A, 7P-B, 6V1, EC9-5, 10I2

P15/P20

SonoScape P15/P20

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

••••

••••

••••

•••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

Медицински център

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

-

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

-

••••

Индивидуална практика
Ценови клас

30 000 – 40 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 4 активни (опция: 5 активни)
Съвместими сонди: L741, L742, L752, 12L-A, 12L-B, 3C-A, C1-6, C613, 3P-A, 7P-B, S1-5,
6V1, 6V3, 6V3A, 6V7, BCL10-5, VC6-2, VE9-5, 10I2,
12LI-A, 12LT-A, 6CI-A, 6CT-A, MPTEE, LAP7

P50

SonoScape P50

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

•••••

••••

••••

•••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

Медицински център

•••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

-

••••

Индивидуална практика

•••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

-

••••

Ценови клас

55 000 – 65 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 4 активни (опция: 5 активни)
Съвместими сонди: L742, 12L-A, 12L-B, 3C-A, C1-6, C613, 4P-A, 7P-A, S1-5,
6V3, 6V3A, 6V7, BCL10-5, VC6-2, VE9-5, 10I2,
12LI-A, 12LT-A, 6CI-A, 6CT-A, MPTEE, LAP7
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Легенда:

S50

SonoScape S50

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Не се препоръчва

-

Балансиран

••

Икономичен

•

Стандартен

•••

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Радиология

Ендокринология

Урология

Високофункционален

••••

Премиум •••••
Неврология

Болница

•••••

••••

••••

•••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

Медицински център

•••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

-

••••

Индивидуална практика

•••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

-

••••

Ценови клас

P40 Elite

www.mte-online.com

55 000 – 65 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D
Конектори за трансдюсери: 4 активни (опция: 5 активни)
Съвместими сонди: L742, L752, 12L-A, 12L-B, 3C-A, C1-6, C613, 4P-A, 7P-A, S1-5, 6V3, 6V3A,
6V7, BCL10-5, VC6-2, VE9-5, 10I2, 12LI-A, 12LT-A, 6CI-A, 6CT-A, MPTEE, LAP7
SonoScape P40 Elite

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

•••••

•••••

••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Медицински център

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

Индивидуална практика
Ценови клас

60 000 – 70 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D/ Micro F doppler/ Brilliance Doppler
Конектори за трансдюсери: 4 активни (опция: 5 активни)
Съвместими сонди: 9L-A, 12L-A, 12L-B, 3C-A, C1-6, C613, 4P-A, 7P-A, S1-5, 6V3, 6V7, VC6-2, VE9-5

P50 Elite

SonoScape P50 Elite

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

•••••

•••••

••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Медицински център

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

Индивидуална практика

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Ценови клас

65 000 – 75 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D/ Micro F doppler/ Brilliance Doppler
Конектори за трансдюсери: 4 активни (опция: 5 активни)
Съвместими сонди: 9L-A, 12L-A, 12L-B, 3C-A, C1-6, C613, 4P-A, 7P-A, S1-5, 6V3, 6V7, VC6-2, VE9-5

S60

SonoScape S60

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Болница

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Медицински център

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

Индивидуална практика

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

Ценови клас

Над 75 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D/ Micro F doppler/ Brilliance Doppler
Конектори за трансдюсери: 5 активни
Съвместими сонди: 9L-A, 12L-A, 12L-B, C1-6A, C613, 4P-A, 7P-A, S1-5, 6V3, 6V7, VC2-9, VE9-5

P60

SonoScape P60

Кардиология

АГ

Гастроентерология

Радиология

Ендокринология

Урология

Ортопедия

Хирургия

Анестезиология

Неврология

Болница

•••••

•••••

••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Медицински център

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

-

•••••

Индивидуална практика
Ценови клас

26

Над 75 000 лв. с ДДС, стандартна комплектовка

Режими на изобразяване: B/ 2B/ 4B/ М/ Color M/ Anatomic M/ TDI/ CFМ/ PDI/ DirPDI/ PW/
CW/ Duplex/ Triplex/ 3D/ 4D/ Micro F doppler/ Brilliance Doppler
Конектори за трансдюсери: 5 активни
Съвместими сонди: 9L-A, 12L-A, 12L-B, C1-6A, C613, 4P-A, 7P-A, S1-5, 6V3, 6V7, VC2-9, VE9-5
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Богато портфолио от трансдюсери

SonoScape разполага с изключително богата гама трансдюсери, подходящи за всички приложения и всички
специалности. Монокристални, HD, специализирани интраоперативни и инвитро, обемни, писалкови ТЕЕ.
Изберете подходящата за Вас сонда и попитайте нашите специалисти за съвместимостта и с портфолиото
ни от ехографи.

www.mte-online.com
Конвексни трансдюсери

Обемни трансдюсери

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-7.0 MHz
68°/r40 mm
128
не

3.0-10.0 MHz
145°/r10 mm
128
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-13.0 MHz
63°/r47 mm
192
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

1.0-8.0 MHz
64°/r50 mm
160
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

1.0-8.0 MHz
70°/r55 mm
192
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-9.0 MHz
70°/r55 mm
192
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

1.0-7.0 MHz
60°/r50 mm
128
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-7.0 MHz
72°/r40 mm
128
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-6.0 MHz
60°/r55 mm
96
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-5.5 MHz
70°/r60 mm
192
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-7.0 MHz
70°/r60 mm
96
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-7.0 MHz
68°/r55 mm
192
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-8.0 MHz
55°/r40 mm
128
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-8.0 MHz
83°/r40 mm
128
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-7.0 MHz
86°/r50 mm
128
да

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-17.0 MHz
38 mm
192
не

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

6.0-18.0 MHz
32 mm
192
да

5.0-15.0 MHz
29°/38 mm
128
да

2.0-13.0 MHz
182°/r10 mm
180
не

Интраоперативни трансдюсери

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-16.0 MHz
25 mm
96
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-15.0 MHz
44°/r40 mm
128
не

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-16.0 MHz
33 mm
128
не

Линеарни трансдюсери

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

28

3.0-15.0 MHz
44°/r40 mm
128
не

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-16.0 MHz
33 mm
128
не

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-15.0 MHz
25 mm
N/A
не

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-17.0 MHz
38 mm
192
да

29
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Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-17.0 MHz
51 mm
256
да

4.0-16.0 MHz
47 mm
192
да

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-16.0 MHz
46 mm
128
да

4.0-16.0 MHz
51 mm
256
да

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-16.0 MHz
38 mm
192
да

6.0-18.0 MHz
37 mm
128
да

www.mte-online.com

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

1.0-6.0 MHz
90°
80
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

1.0-6.0 MHz
90°
64
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-12.0 MHz
90°
96
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

1.0-6.0 MHz
90°
64
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-9.0 MHz
90°
64
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-9.0 MHz
90°
96
не

5.0 MHz
0°
2
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

8.0 MHz
0°
2
не

Писалков трансдюсер за PW доплер

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:
Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-12.0 MHz
50 mm
96
да

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

5.0-12.0 MHz
46 mm
128
не

2.0 MHz
0°
2
не

Писалкови трансдюсери за CW доплер

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Секторни трансдюсери

2.0 MHz
0°
2
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Трансезофагеални трансдюсери

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

30

1.0-7.0 MHz
90°
80
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-9.0 MHz
90°
96
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-9.0 MHz
90°
64
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-13.0 MHz
90°
64
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-13.0 MHz
90°
48
не

31

www.sonoscape.bg

www.mte-online.com

Лапароскопски трансдюсер

Честотен диапазон:
Чело:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-15.0 MHz
39 mm
128
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-15.0 MHz
147°/r8 mm
128
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-9.0 MHz
145°/r10 mm
96
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-9.0 MHz
180°/r13 mm
128
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-9.0 MHz
145°/r10 mm
96
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-15.0 MHz
135°/r11 mm
128
да

Бипланови трансдюсери

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-16.0 MHz
200°/60mm
192
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-15.0 MHz
140°
128
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-15.0 MHz
140°
128
не

Микроконвексни трансдюсери
Ендокавитарни трансдюсери

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

32

3.0-15.0 MHz
147°
128
да

3.0-15.0 MHz
135°/r11
128
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

3.0-15.0 MHz
147°/r8 mm
128
спекулум

3.0-15.0 MHz
200°
192
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-6.0 MHz
83°/r15 mm
72
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

2.0-7.0 MHz
68°/r20 mm
72
да

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-9.0 MHz
96°/r13 mm
72
не

Честотен диапазон:
Зрително поле:
Брой елементи:
Биопсичен водач:

4.0-13.0 MHz
90°/r14 mm
128
да

3.0-15.0 MHz
360°
128
не

3.0-15.0 MHz
200°
192
да
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Софтуерни пакети

и алгоритми за обработка на фундаменталната вълна
• CFM – цветен доплер
• Color 3D – 3D цветен доплер
• Anatomic M Mode – анатомичен М режим
• Tissue Harmonic Imaging (THI) – тъканни хармоници от последно поколение
• TDI (Tissue Doppler Imaging) – тъканен доплер
• Pulse Inversion Harmonic Imaging (PHI) – алгоритъм за оптимизация на резолюцията и
повишен контраст на границата между тъкани с различна ехогенност, без загуба на акустична
информация
• TGC (Time Gain Compensation) – система за оптимизация на контраста във всяка дълбочина
на сканиране
• LGC (Lateral Gain Compensation) – оптимизация на контраста по хоризонтала
• Multi-Beam Parallel Processing – алгоритъм за динамична обработка на фундаменталните
ултразвукови вълни за повишаване на резолюцията
• SCI (Spatial compound imaging) – система за редуциране на артефактите и шума чрез
излъчване и анализ на ултразвукови вълни под различни ъгли (пресичащи се лъчи)
• μ–Scan + 3D μ–Scan – второ поколение Speckle reduction технология за изчистване на
артефактите и повишаване на контраста и резолюцията
• Widescan – увеличаване на зрителното поле при конвексни сонди и възможност за
трапецовидно изобразяване при линеарни сонди
• C-xlasto – компресионна еластография
• Zoom: HD-Zoom и Pan-Zoom – стандартно приближение, HD приближение в ROI и ултразвуков
образ на цял екран
• MicroF – нова доплерова модалност за оценка на кръвотока в тъкани и лезии
• Scr-Zoom – увеличаване на образа на цял екран с натискане на един бутон
• SR Flow – доплерова модалност за подобряване на изображението и повишена резолюция
при бавен кръвоток и малки съдове
• Panoramic Imaging – панорамно изобразяване в B и CFM режими
• Freehand 3D Imaging – 3D режим от типа „свободна ръка“
• Biopsy Guide – Софтуер за насочване на биопсични игли
• Vis-Needle – софтуер за подобрено изобразяване на биопсични игли
• Auto B lines – автоматична регистрация на „В“ линии, характерни при патология на бял дроб
• Auto pleural lines – автоматична локализация на плеврата за най-коректна диагностика на бял дроб
• Auto Trace – автоматично трасиране и изчисления в режим на PW доплер
• Auto Bladder – автоматична калкулация на обема на пикочния мехур
• Auto IMT – автоматично измерване на дебелината на ИМ
• Auto EF – полуавтоматично измерване на фракцията на изтласкване
• Auto NT – автоматично измерване на нухалната транслуценция
• AVC Follicle – автоматично измерване на обема на фоликулите
• Auto OB: BPD / HC / AC / FL / HL – автоматични калкулации базирани на Wis+ изкуствен интелект
• Auto Face – алгоритъм за автоматично 3D изобразяване на лицето на плода
• S-Pelvic – софтуер за автоматично разпознаване и изчисления на параметрите на тазовото дъно
• 4D HyCoSy – 4D хистеросалпингография
• One-Key Optimization – автоматична оптимизация в режими 2D/CFM/M/PW
• Static 3D/4D – софтуерен 3D/4D пакет
• S-Live – режими на 3D/4D изобразяване (S-Live / S-Live Silhouette /S-Skeleton)
• Stress Echo – софтуер за стрес ехокардиография
• CEUS – контраст-усилена ехография
• STIC (Spatio-temporal imaging correlation) – софтуер за 4D изследване на феталното сърце
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Изкуствен интелект на ръба на утрешния ден

Wis+ е платформа, разработена от SonoScape, която използва изкуствен интелект за разпознаване и анализ на органи,
тъкани и обекти в човешкото тяло. Платформата притежава алгоритъм, наподобяващ работата на невронната мрежа
на човешкия мозък. Базирана е на милиони ехографски прегледи и снимки и продължава да се учи от Вас и начините,
по който Вие управлявате ехографа, правите измервания и избирате най-правилните срезове. В резултат от работата
на специалиста се оформя взаимовръзка машина-човек, която към този момент не е била достижима.

PWD 3D

Auto EF

Vis-Needle

Cardiac Strain

MFI-Time

Micro F

Widescan

S-Live Silhouette

CEUS

AVC-Follicle

Stress Echo

S-Skeleton

C-xlasto

4D HyCoSy

Panoramic Imaging
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