SONOSITE EDGE II – ÄNNU BÄTTRE BILDKVALITE

EDGE II
ny generation
nya möjligheter
fantastisk bildkvalitet

SonoSite Edge II levererar knivskarpa ultraljudsbilder till det kritiska ögonblicket. Den är gjord för användning inom akutmedicinska
och kritiska miljöer där Edge II blivit optimerad för att leverera ännu bättre och ännu snabbare bilddiagnostik i de mest extrema
situationerna.
FINESS OCH TEKNOLOGI

Den nya SonoSite Edge II är mycket mer än en ansiktslyftning. Den har blivit enormt utvecklad i mjukvaran, men även
hårdvaran har blivit optimerad för att uppfylla de mycket höga
krav modernt ultraljud ska klara och uppfylla i dag.
Själva den fysiska användningen har blivit ytterligare optimerad med anti-reflektion och gorillaglas på skärmen, som går
helt kant till kant, således har den blivit optimalt beskyddad
och brukarvänligheten är i topp.
Den nya skärmen erbjuder över 30% bredare synvinkel, och
ger nu användaren ett ännu mer flexibelt användande av
maskinen på akut- och operationssalen.
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En annan ny feature, utöver de 16 GB internminnet och
ECG kabeln, är USB auto-export funktionen, som automatisk
arkiverar på USB efter avslutad undersökning.
Detta sparar tid och säkrar effektivitet, när det ska gå snabbt.
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Med nya och mycket låga profilknappar och ett fullt ut för
seglat tangentbord, gör det Edge II helt motståndskraftig mot
vätskor och samtidigt väldigt lätt att rengöra och desinficera –
perfekt till de kritiska miljöerna.
Till detta har SonoSite utvecklat ett extra beskyddande silikonlager i konstruktionen av tangentbordet, som ytterligare
förhindrar fukt att tränga in i systemet.
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NY ARMERAD TRANSDUCERKABEL – OPTION
En annan banbrytande feature med den nya SonoSite Edge II är gömd
inne i transducerkabeln, som nu har blivit stärkt med ett inre armerat
lager, som gör kabeln mycket tålig. Typiska skador, som när kabeln blir
klämd eller överkörd i akuta situationer, är nu ett minne blott.
Den nya extra armeringen gör kabeln praktisk och tålig och här ger
SonoSite 5 års garanti på er Edge II och transducers, detta för att den
är byggd för att hålla.

OPTIMERAD BILDUPPLEVELSE MED DIRECTCLEARTM

I de kritiska miljöerna är det avgörande att få en snabb och säker över
blick över patientens tillstånd. Med den nya patenterade transducerteknologin DirectClearTM reduceras tidsförbrukningen och bildkvalitén
optimeras. DirectClearTM lyfter transducerns effektivitet med både en
högre penetrationsfaktor samt en bättre kontrast i bilden - detta ger
en mycket bättre bildupplevelse för klinikern.
DirectClearTM erbjuds till en början på utvalda transducers - få en
överblick över transducers på baksidan av denna folder

SonoSite cementerar med Edge II sin position som
pionjär inom point-of-care ultraljud och understryker
sitt löfte om att alltid leverera ultraljud i den
absoluta världsklassen.
Edge II är robust på ett intelligent sätt och med en
elegant design.

Upp till 30% mer penetration och kontrast med DirectClearTM
De nya transducerna med DirectClearTM kan användas till både SonoSite Edge II och den nya SonoSite SII. Till att starta med introduceras
DirectClearTM med 2 nya transducers, rP19x och rC60xi.
Samtidigt introducerar vi också en uppgradering av transducer HFL38xi, som nu har fått en bättre färgsensibilitet, kontrast och penetration
bl.a. med hjälp av en smalare transducerlins. Alla 3 transducerna, finns nu både med och utan den nya armerade kabeln.
Alla linjära transducerna har också fått en center linjemarkör, som bättre guidar användaren under scanning.

SONOSITE EDGE II TRANSDUCERS

L38xi l l

HFL38xi l

HFL50x l

L25x l l

C11x

10-5 MHz Linear

13-6 MHz Linear

15-6 MHz Linear

13-6 MHz Linear

8-5 MHz Curved

Applications:
lung, nerve, small parts,
arterial, venous

Applications:
breast, lung, musculoskeletal,
nerve, ophthalmic, small
parts, arterial, venous

Applications:
breast, musculoskeletal,
nerve, small parts

Applications:
lung, musculoskeletal, nerve,
superficial, arterial, venous,
ophthalmic

Applications:
abdominal, neonatal, nerve,
arterial, venous, cardiology
(vet)

Scan depth: 9 cm

Scan depth: 6 cm

Scan depth: 6 cm

Scan depth: 6 cm

Scan depth: 13.5 cm

rC60xi l l l

ICTx l

rP19x l l

P10x l

HSL25x

5-2 MHz Curved

8-5 MHz Curved

5-1 MHz Phased

8-4 MHz Phased

13-6 MHz Linear

Applications:
abdominal, musculoskeletal,
nerve, ob, gyn

Applications:
ob, gyn

Applications:
abdominal, cardiology, lung,
ob, orbital, TCD

Applications:
ped. abdominal, ped.
cardiology, neonatal head

Applications:
lung, musculoskeletal, nerve,
superficial, arterial, venous,
ophthalmic

Scan depth: 30 cm

Scan depth: 13 cm

Scan depth: 35 cm

Scan depth: 14 cm

Scan depth: 6 cm

TEExi

L52x (Vet) l

C35x l

C8x l

P11x

8-3 MHz Multi

10-5 MHz Linear

8-3 MHz Curved

8-5 MHz Curved

10-5 MHz Phased

Applications:
adult cardiology, multiplane
transesophageal 180°
rotation of the imaging plane,
providing a 360° field of view

Applications:
musculoskeletal, ob, arterial

Applications:
abdominal, musculoskeletal,
nerve, ob, spine

Applications:
prostate

Applications:
venous, vascular

Scan depth: 18 cm

Scan depth: 15 cm

Scan depth: 15 cm

Scan depth: 11.5 cm

Scan depth: 12 cm
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DirectClear Technology.
Optional Armored Cable.
Needle guides and kits available.
A transverse needle guide available.

dk

SECMA
info@secma.dk
www.secma.dk

se

SECMA
info@secma.se
www.secma.se

no

SECMA
info@secma.as
www.secma.as

nl

SECMA
info@secma.org
www.secma.org

2017/09

Compatible with Edge, SII, S-Series and M-Turbo scanners.

