
USG EDAN ACCLARIX LX8 

+

EDAN Acclarix LX8 zaprojektowany 
specjalnie w celu sprostania wy-
zwaniom związanym z diagnostyką 
ultrasonograficzną, oferuje wiele 
przełomowych rozwiązań, dzięki którym 
codzienna obsługa jest łatwa, szybka 
i intuicyjna.
128-kanałowa budowa aparatu 
zapewnia wyjątkową moc przetwa-
rzania, co pozwala uzyskać doskonałą 
jakość obrazu.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
21-calowy, odchylany i obrócony, 
panoramiczny ekran HD z powłoką przeciwodblaskową

10-calowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika do sterowania gestami

Łatwy do manewrowania w ciasnych przestrzeniach

Zmotoryzowana regulacja wysokości w zakresie 20 cm do wygodnego użytkowania 
na siedząco lub stojąco

Cztery aktywne gniazda przetwornika

Świecąca wysuwana klawiatura

Inteligentny przepływ pracy

Preferencje dotyczące badań i obrazowania specyficzne dla aplikacji

Szczegóły / Ogólne / Penetracja i szybkie przepływy / Średni przepływ 
/ Szybkie przepływy



USG EDAN ACCLARIX LX8 

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

TAI jest unikalną i zastrzeżoną technologią 
opracowaną przez Edana. TAI ciągle i dynami-
cznie współdziała z powracającymi echami i dos-
tosowuje 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. 

ŁĄCZNOŚĆ: DICOM, PORTY USB, ETHERNET, 
WYJŚCIE WIDEO, GNIAZDA SŁUCHAWKOWE 
I MIKROFONOWE, EKSPORT PLIKÓW PDF, AVI 
I BMP

Niektóre korzyści z TAI to:
Zwiększony kontrast obrazu, ulepszona ostrość 
granic anatomicznych i budowa tkanki 

Poprawiona wrażliwość na kolory i lepsza este-
tyka przepływu

Poprawione wypełnianie widmowe 
i wykrywanie granic

Poza tym:
eSRI - obrazowanie z redukcją plamek

Funkcja 3D / 4D z funkcją eFace 
do automatyzacji edycji głośności

Obrazowanie panoramiczne

Optymalizacja obrazu jednym dotknięciem

Obrazowanie doplerowskie tkanek TDI

Zautomatyzowane narzędzia pomiarowe, 
w tym Auto IMT i Auto OB

Wszechstronny zestaw funkcji DICOM

Technologia wizualizacji igły

Szeroki wybór głowic
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Jakość obrazu:
Obrazowanie adaptacyjne tkanki

Tryb B: automatycznie optymalizuje wiele para-
metrów obrazowania, aby zapewnić najlepszą 
możliwą jakość obrazu

Doppler kolorowy: automatycznie optymalizuje 
parametry w celu poprawy wykrywania granic, 
wypełnienia kolorem i wyświetlania hemody-
namicznego

Spektralny Doppler: automatycznie optymali-
zuje parametry w celu poprawy sygnału do szu-
mu, ciągłości spektralnej

Obrazowanie harmoniczne

Obrazowanie redukcji plamek

Kompozycja przestrzenna i częstotliwościowa
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USG EDAN ACCLARIX AX4 
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ZESTAWIENIE GŁOWIC KOMPATYBILNYCH Z USG EDAN ACCLARIX LX8 

C5-2XD    Convex   brzuszna
       ginekologiczna
       położnicza
       układu nerwowego
C5-2D     Convex   brzuszna 
       ginekologiczna
       położnicza
       układu nerwowego
L17-7SD   Liniowa (Hockey-stick) mięśniowo-szkieletowa
       naczyniowa
       układu nerwowego
       małe narządy
       intra-operacyjna
       powierzchniowa
L17-7HD    Liniowa(High-Density) małe narządy
       mięśniowo-szkieletowa
       układu nerwowego 
       powierzchniowa
       naczyniowa 
L12-5D   Liniowa kardiologiczna małe narządy
       mięśniowo-szkieletowa
       układu nerwowego
       naczyniowa 
MC8-4D   Micro convex  neonatologiczna
       pediatryczna
       układu nerwowego
       naczyniowa 
L10-4D   Linowa (Low-Freq.) małe narządy
       mięśniowo-szkieletowa
       układu nerwowego
       naczyniowa 
       pediatryczna - brzuszna
MC9-3TD   Mirco convex  neonatologiczna
       pediatryczna - brzuszna
       układu nerwowego
       naczyniowa 
P5-1Q     Kardiologiczna  kardiologiczna dla dorosłych
       kardiologiczna pediatryczna
       brzuszna
P7-3Q    Kardiologiczna  kardiologiczna dla dorosłych
       kardiologiczna pediatryczna
       pediatryczna brzuszna
       neonatologiczna głowy
P5-1XD   Kardiologiczna  kardiologiczna dla dorosłych
       kardiologiczna pediatryczna
       brzuszna
E8-4D    Endokawitarna  mięśniowo-szkieletowa
       naczyniowa
       układu nerwowego
       małe narządy
       intra-operacyjna
       powierzchniowa
C5-2MD   Objętościowa  echo płodu
       położnicza
       położnicza 1
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