
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
Charakterystyczny design

Elegancka, kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie 

Monitor LCD 15 “pochyla i przechyla dla optymalnego oglądania podczas 
procedur.

Panel sterowania jest całkowicie szczelny. Szklane ekrany dotykowe oraz 
klawisze są zamknięte w silikonowej obudowie, co ułatwia czyszczenie  
i utrzymanie sterylności.

Wyjmowana bateria litowo-jonowa z dwoma czujnikami dotykowymi, aby 
szybko sprawdzić poziom naładowania baterii.

Wysoka jakość obrazu

Wszechstronny zestaw przetworników obejmuje różnorodne aplikacje  
i zapewnia doskonałą szczegółowość, rozdzielczość kontrastu i jednolitość 
obrazu.

Standardowa konfiguracja systemu obejmuje zaawansowane technologie opty-
malizacji obrazu, w tym redukcję plamek i technologie łączenia przestrzennego.

USG EDAN ACCLARIX AX4 

+

Oferowany system ultrasonograficzny 
Acclarix AX4 to w pełni funkcjonalna 
przenośna ultradźwiękowa platforma 
diagnostyczna zaprojektowana  by 
dostarczać wysoki poziom innowacji  
i wydajności przy zrównoważonej 
cenie. 
Acclarix AX4 oferuje przełomowe 
rozwiązania , dzięki którym obsługa 
jest łatwa szybka i intuicyjna. Powstał  
z myślą o dostarczaniu rozwiązań, 
które sprostają potrzebom klinicz-
nym ogólnej diagnostyki ultrasono-
graficznej.
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Definitive imaging

Sleek design and user-friendly features are just part of the story. The Acclarix AX4 is designed to deliver 
amazing clarity and stunning image quality quickly—eliminating the need to tweak imaging controls.

Stunning Clarity
How can Edan deliver so much innovation AND so much value? By capitalizing on the experience and 
expertise of a truly global enterprise. Acclarix technology is the result of Silicon Valley innovation and 
engineering excellence combined with Chinese design and manufacturing proficiency. The Acclarix AX4 
delivers unmatched value and performance across a broad range of applications.

The Virtue of Value

• Abdomen
• Breast 
• Prostate

• Difficult-to Image
• OB/GYN 
• Nerve • Cardiac Screening

• Vascular
• Musculoskeletal

• Small  Parts
• Intraoperative

Redefining innovation through value and performance

• High fidelity architecture results in superb resolution
• Tissue Adaptive Imaging (TAI) continuously and automatically optimizes imaging allowing more focus 

on the patient
    In B-mode, TAI fine tunes multiple parameters to provide the best possible image quality
    In Doppler, TAI automatically adjusts for flow state providing improved continuity, border detection and fill-in
-
-

• Definitive Imaging
• Distinctive Design

• Intelligent Workflow
• Intrinsic Quality

Introducing a new price performance standard for ultrasound.  The remarkable AcclarixTM AX4 Compact 
Ultrasound System delivers a powerhouse combination of imaging performance and ease-of-use to 
meet the specific demands of general imaging ultrasound. The Acclarix AX4 has been designed from 
the ground up with a relentless focus on delivering unexpected levels of performance at a very attractive 
price point.

Silicon Valley
USA

Concept + Design

Shenzhen
China

Design + ManufactureTAI for color Doppler enhances flow 
sensitivity and spatial resolution as 

demonstrated with this thyroid.

This fluid collection on the 
anterolateral aspect of the knee is 

clearly defined with the L12-5Q
 transducer.

The 3D/4D feature enables fast and 
easy acquisition for outstanding fetal 

face detail.

The C5-2Q transducer delivers 
exceptional color and spectral Doppler 
sensitivity visualizing the left hepatic vein.

USG EDAN ACCLARIX AX4 

ARCHITEKTURA SYSTEMU O WYSOKIEJ 
WIERNOŚCI I WYSOKIEJ LICZBIE KANAŁÓW.

TAI- Tissue Adaptive Imaging - technologia opra-
cowana przez firmę Edan:

TAI to unikalna technologia rdzeniowa dostępna 
we wszystkich trybach obrazowania. Ciągle i au-
tomatycznie optymalizuje obraz skanowanego 
obszaru w celu zapewnienia wyjątkowej jakości 
obrazu i spójności, aby zmniejszyć potrzebę opty-
malizacji wielu parametrów przez użytkownika. 
TAI jest dostępny w trybie B, kolorowym i spektral-
nym. 

+
Niektóre korzyści z TAI to:

Zwiększony kontrast obrazu, ulepszona ostrość 
granic anatomicznych i budowy tkanki oraz 
redukcja szumów 

Poprawiona czułość na kolory i lepsza 
estetyka przepływów

Poprawione wypełnianie widmowe 
i wykrywanie granic

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

Szeroki wybór głowic

Poza tym:
Obrazowanie plamki eSRI

Obrazowanie panoramiczne

Technologia wizualizacji igły

Automatyczny IMT automatyczny pomiar IMT

Możliwość 3D / 4D
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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
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