
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
Monitor LCD o przekątnej 15 cali, z regulacją w pionie i poziomie zapewnia 
optymalny obraz pod każdym kątem.

Podwójne ekrany dotykowe upraszczają pracę.

10-calowy ekran dotykowy można dostosowywać w celu personalizacji pracy. 
5-calowy, dotykowy, wirtualny trackball umożliwia korzystanie z wielu funkcji 
na wyciągnięcie ręki.
Panel sterowania jest całkowicie szczelny. Szklane ekrany dotykowe  
oraz klawisze są zamknięte w silikonowej obudowie, co ułatwia czyszczenie  
i sterylizację.

Możliwość pracy na baterii i bezprzewodowy transfer danych umożliwiają 
pracę w dowolnym miejscu.

Zwarta konstrukcja i opcjonalny futerał pozwalają na wygodne przenoszenie 
systemu tam, gdzie jest on potrzebny.

USG EDAN ACCLARIX AX8 

System ultrasonograficzny  
Acclarix AX8 to najwyższej jakości 
przenośny, diagnostyczny system 
ultradźwiękowy z zaawansowaną 
jakością obrazowania, zaprojekto-
wany  by dostarczać wysoki poziom 
innowacji i wydajności.
Acclarix AX8 oferuje przełomowe 
rozwiązania, dzięki którym obsługa 
jest łatwa szybka i intuicyjna,  
a wyjątkowa moc przetwarzania 
zapewnia doskonałą jakość obrazu.

US
G 

ED
AN

 A
CC

LA
RI

X 
AX

8 

medical-market.pl

+

+

+

+

+

+



USG EDAN ACCLARIX AX8 

ACCLARIX AX8 ŁĄCZY W SOBIE 
INNOWACYJNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. 
W systemie jest dostępnych wiele technologii,  
w tym:
TAI- Tissue Adaptive Imaging - technologia opra-
cowana przez firmę Edan:

TAI jest unikalną i zastrzeżoną technologią 
opracowaną przez Edana. TAI stale i dynamicznie 
współdziała z powracającymi echami i dosto-
sowuje obraz w oparciu o charakterystykę obra-
zowanych tkanek. Bez żadnej interakcji ze strony 
użytkownika dostosowuje wiele parametrów. 
TAI jest dostępny w trybie B, kolorowym i spektral-
nym.

Niektóre korzyści z TAI to:
Zwiększony kontrast obrazu, ulepszona definicja 
granic anatomicznych i architektury tkanki 

Poprawiona wrażliwość na kolory i lepsza  
estetyka przepływu

Poprawione wypełnianie widmowe i wykry-
wanie granic

Poza tym:
eSRI - Obrazowanie redukcji plam

Obrazowanie panoramiczne

Technologia wizualizacji igły

Optymalizacja obrazu jednym dotknięciem

Obrazowanie metodą Dopplera tkankowego

Zautomatyzowane narzędzia pomiarowe, w tym 
Auto IMT i Auto OB

Wszechstronny zestaw funkcji DICOM

Funkcja 3D / 4D z funkcją eFace do automaty-
zacji edycji głośności

Szeroki wybór głowic
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C5-2XQ   Convex   brzuszna
       położnicza
       ginekologiczna
       układu nerwowego
C5-2Q     Convex   brzuszna
       położnicza
       ginekologiczna
       układu nerwowego
L17-7SQ   Liniowa  (Hockey-stick) mięśniowo-szkieletowa
       naczyniowa 
       układu nerwowego 
       małe narządy
       intra-operacyjna
       powierzchniowa
L17-7HQ   Liniowa(High-Density) małe narządy
       mięśniowo-szkieletowa
       układu nerwowego
       powierzchniowa
       naczyniowa  
L12-5Q   Liniowa kardiologiczna małe narządy 
       mięśniowo-szkieletowa
       układu nerwowego
       powierzchniowa
       naczyniowa
MC8-4Q   Micro convex  neonatologiczna
       pediatryczna
       układu nerwowego
       naczyniowa 
L10-4Q   Liniowa (Low-Freq.) małe narządy
       mięśniowo-szkieletowa
       układu nerwowego
       naczyniowa
       pediatryczna - brzuszna
MC9-3TQ   Mirco convex  neonatologiczna
       pediatryczna - brzuszna
       układu nerwowego
       naczyniowa
P5-1Q    Kardiologiczna  kardiologiczna dla dorosłych
       kardiologiczna pediatryczna
       pediatryczna brzuszna
       neonatologiczna głowy
P7-3Q    Kardiologiczna  kardiologiczna dla dorosłych
       kardiologiczna pediatryczna
       brzuszna
P5-1XQ   Kardiologiczna  mięśniowo-szkieletowa
       naczyniowa
       układu nerwowego
       małe narządy
       intra-operacyjna
       powierzchniowa
E8-4Q    Endokawitarna  echo płodu
       położnicza
       położnicza 1    
C5-2MQ   Objętościowa  kardiologiczna dla dorosłych
       kardiologiczna pediatryczna
       pediatryczna brzuszna
       neonatologiczna głowy

Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
Medical Market Sp. z o.o.
ul. Kościelna 26, 62- 081 Przeźmierowo, tel. +48 600 690 207, fax +48 61 624 35 16
biuro@medical-market.pl | www.medical-market.pl

ZESTAWIENIE GŁOWIC KOMPATYBILNYCH Z USG EDAN ACCLARIX AX8 
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Edan Diagnostics 
9833 Pacific Heights Blvd., Suite E / F, San Diego, CA 92121-4707 USA
Tel. +1.858.750.3066 ext, +1.858.750.3066 ext Usługa 
edan-info@edandiagnostics.com, edandisgnostics.com

Model                Typ               Aplikacja


