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МНОГО 
ТОП ОФЕРТИ -

ЕДНО РЕШЕНИЕ

•  15.6” широкоъгълен дисплей и здрав и олекотен магнезиево-алуминиев корпус
•  базиран на ZST+ технологията, за прецизен фокус в цялото поле, което осигурява ясен образ 
във всеки кадър, на всякаква дълбочина
•  До 8 часа в режим на готовност 
•  Максимална дълбочина на сканиране –38 см
• Поддържа най - съвременните методи на изобразяване като freehand 3D и панорамно 
изобразяване на   структури до 1,2 метра
• Поддържа множество специализирани режими - HDR Flow™, CW Doppler, Тъканен доплер, 
Free Xross M, Free Xros CM, Auto EF , Tissue Tracking with Quantitative Analysis и др.

Висок клас ехограф Mindray DC-70 X-Insight
с включен пълен АГ пакет + 2 сонди (обемна и ендокавитална)

• 21.5” основен екран и 13.3” помощен сензорен екран, контрол чрез жестове
• Ултра скорост на предаване на данните чрез използваните технологии от най-висок клас
• Технологията X-Insight ще Ви помогне да откриете ранни аномалии и малки патологии с
най-доброто в класа изображение. 
• Редица специализирани технологии, осигуряващи изключителна интелигентност през целия 
работен процес, от оптимизирането на изображението до измерванията и протокола с богати 
инструменти като Smart Planes CNS, Smart Face, Smart Track, iTouch, Smart FLC, Smart OB, Smart 
NT, Smart Volume, iLive, iWorks и др.

ТОП
продукт

Висококачествен преглед с едно докосване, отличен модел за всяка реномирана АГ практика

Кардиологичен ехограф Mindray DC-60 Exp/Echo
с включен пълен кардиологичен пакет + фазово-матрична сонда

Мобилен лаптоп ехограф Mindray MX7
ново поколение висок клас лаптоп ехограф

Нов модел, специализиран за кардиологични прегледи

Нов
модел

Нов
модел

• Мощна система за данни и бърз работен процес за оптимизиране на кардио образа 
• Ергономичен дизайн, 21.5” екран и сензорен екран с навигация чрез жестове
• Free Xros - анатомичен М-режим по три произволни равнини
• 4 вида тъканен доплер TDI (TVI, TEI, TVD,TVM)
• Tissue Tracking със strain/strain rate 
• Stress Echo, Auto LV, Auto IMT, контраст и др.



Гинекологичен стол Grazia

Автоматичен биохимичен 
анализатор

3-канален ЕКГ EDAN SE-301

3-канален ЕКГ холтер EDAN SE-2003

Дигитален принтер 
Sony UP-X898MD 

це
на

:

• Ново поколение ЕКГ апарат
• Удобство и висококачествен 
сигнал в малки размери и памет за 
>500 записа
• 5” сензорен екран 
• Връзка със стандартен принтер А4
• Индикатори за качеството на 
сигнала
• Изпращане на файлове в PDF 

• Лек - само 42 грама; водоустойчив
• Детекция на пейсмейкър
• 8 дни с едно зареждане
• Бързо зареждане: < 20 сек.
• Непрекъснат запис: 24/48/96 часа 
и 8 дни ЕКГ данни
•  Софтуер и анализ на: A FIB/FLUT/ 
HRV/ HRT/ OSA

• Голям диапазон на измерване на 
кръвното налягане от 10mmHg до 
290mmHg
• Безопасен при дългосрочна употреба
• Олекотен дизайн -170 грама
• Безжично предаване на данни
• Водоустойчив и прахоустойчив
• Софтуер за анализ и интерпретация

IP27
Water & Dust 

Proof

Pacemaker
Detection

P

3 21Auto

Холтер за измерване на кръвно налягане
EDAN SA-10

• Ново поколение хибриден медицински
принтер - аналогов и цифров интерфейс
• Черно-бял печат на А6 хартия
• Автоматично съхранение на отпечатаните 
изображения на USB
• Бърз печат - стандартно печата 1 образ за 
под 2 секунди

• Стабилна конструкция от стомана и 
   огнеустойчива миеща се тапицерия
• Електрическо задвижване от 3 мотора 
   и вградена батерия
• Регулируема височина от 520 до 810 мм 
   и настройка Тренделенбург 12°
• 6 интегрирани педала с електрическа 
защита
• Натоварване до 180 кг

Made in Italy

• Само 90-100ul цяла кръв за 
изследването
• Бърз резултат до 12 минути, 
автокалибрация и автоконтрол
• 15 пакета за гъвкава диагностика
• Едновременен тест до 23 параметъра
• Тест за коагулация 
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