SONOSITE EDGE II - ENDA BEDRE BILLEDKVALITET

EDGE II
Ny generasjon
Nye muligheter
Fremragende billedkvalitet

SonoSite Edge II leverer lynraske og knivskarpe ultralydbilder til de kritiske øyeblikkene. Bygget til bruk i akuttmedisinske og
kritiske miljøer, har Edge II blitt optimalisert til å levere enda bedre og enda raskere billeddiagnostikk, i selv de mest
ekstreme situasjoner.
FINESSE OG TEKNOLOGI

Den nye SonoSite Edge II er mye mer enn en ansiktsløftning;
det har blitt utviklet enormt på softwaren, på samme måte
som hardwaren har blitt re-tenkt og forbedret for å møte
de meget tøffe kravene moderne ultralyd i dag skal kunne
tilfredsstille.
Selve den fysiske brukerflaten har blitt ytterligere forbedret
med anti-refleksjon og gorillaglass på skjermen, som går helt
ut til kantene slik at den er optimalt beskyttet og brukervennligheten på topp. Den nye skjermen har over 30% bredere
synsvinkel, og gir nå brukeren en enda mer fleksibel bruk
av maskinen på til tider svært trange plasser på akutt- og
operasjonsstuen.
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høyde

Robust &
driftsikker

Nye og meget lave profilknapper og et fullstendig forseglet
tastatur gjør Edge II motstandsdyktig overfor væsker og
samtidig utrolig lett å rengjøre og desinfisere – perfekt til
kritiske miljøer. Her har SonoSite utviklet et ekstra beskyttende silikonlag i konstruksjonen av tastaturet som ytterligere
forhindrer fukt i å trenge inn i systemet.
En annen ny feature utover 16 GB intern hukommelse og
ECG kabel, er USB auto-eksport-funksjonen, som automatisk
arkiverer på USB efter avsluttet undersøkelse. Det sparer tid
og sikrer effektivitet når det skal gå raskt.
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NY ARMERT TRANSDUCERKABEL - OPSJON

En annen banebrytende feature ved den nye SonoSite Edge II ligger
gjemt inne i transducerkabelen, som nå har blitt styrket med et indre
armert lag som gjør kabelen meget hardfør. Dvs. at typiske skader og
etterfølgende nedetid, som når kabelen f.eks. blir tråkket på eller overkjørt på en travel akuttstue eller operasjonsstue, nå er en saga blot.
Denne nye ekstra armeringen gjør kabelen praktisk talt ubrytelig - når
SonoSite giver 5 års garanti på deres Edge II og transducere, er det
fordi de er bygget for å vare.

OPTIMALISERT BILLEDOPLEVELSE MED DIRECTCLEARTM

I kritiske miljøer er det avgjørende å raskt få dannet seg et presist
overblikk over pasientens tilstand. Med den nye patenterte transducerteknologien DirectClearTM reduseres tidsforbruket og bildet fremstår nå
enda mer klart og skarpt. DirectClearTM løfter transducerens yteevne
via både en høyere penetrasjonsfaktor samt en høyere kontrast i billedgjengivelsen - dette gir brukeren en ikke før opplevd billedopplevelse
og vil fort bli et uunnværlig værktøy for klinikeren.
DirectClearTM tilbys i første omgang på utvalgte transducere - få et
overblikk over transducerne på baksiden av denne folderen.

SonoSite markerer med Edge II sin posisjon som
pioner innenfor point-of-care ultralyd og understreker sitt løfte om alltid å levere ultralyd i
absolutt verdensklasse.
Edge II er robust og pakket elegant inn i et
intelligent og holdbart design.

Opp til 30% mer penetrasjon og kontrast med DirectClearTM
De nye transducerne med DirectClearTM kan benyttes til både SonoSite Edge II og den nye SonoSite SII, og til å begynne med introduseres
DirectClearTM på 2 nye transducere, den nye rP19x, som har et footprint på bare 10%, samt på rC60xi.
På samme tid introduserer vi en oppgradering av transducer HFL38xi, som nå har fått en bedre fargesensibilitet, kontrast og penetrasjon
med bl.a. en tynnere transducerlinse. Alle 3 transducere fås nå både med og uten nye armerte kabler.
Alle linære tranducere har også fått en senterlinje-markør som bedre guider brukeren under scanning.
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Compatible with Edge II, SII, Edge,
S-series and M-Turbo scanners.

