
ДОКОСВАНЕ ДО МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНА АГ ДИАГНОСТИКА 

ЗАЯВИ БЕЗПЛАТНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МЯСТО 
С НАШ КОНСУЛТАНТ НА НАЙ-НОВИТЕ МОДЕЛИ 
ЕХОГРАФСКИ СИСТЕМИ ESAOTE

• Кристално-чист образ
• Нова 4D технология за отлични резултати с      
   висока ефективност, лекота и бързина на           
   изпълнение
• Високочувствителен доплер
• Разширяване хоризонтите на феталната      
   морфология
• Съчетаване на прецизността на линеарното  
   сканиране и виртуалния конвекс
• Всички технологии за женско здраве
• Последно поколение монокристални          
   трансдюсери
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Съвременни технологии в АГ диагностиката

MyLabSeven
TM

Esaote извърши революция при прегледите в първи 
триместър, като първи в света изведе на пазара 
иновативен линеарен трансдюсер (2-11 МHz) за 
прецизна оценка на феталната морфология. 
При линеарното сканиране се избягва фината 
деформация на образа, характерна за 
конвенционалните конвексни трансдюсери.

Впечатляващото качество на образа с IQ 
трансдюсерите на есаоте се базира на 
уникалната монокристална технология а 
интегрирания температурен контрол гарантира 
изключително дългия експлоатационен живот на 
трансдюсерите с марка Есаоте.

STIC - 4D технология за многопланова 
реконструкция и оценка на функцията 
на феталното сърце 

Виртуален навигатор при инвазивни 
изследвания 

ElaXtoТМ - Full Body еластосонография 
за диагностика на лезии в млечната  
жлеза. Софтуер за автоматични 
измервания.

NNETM (Nerve & Needle Enhancement) 
- функция, драматично подобряваща 
визуализацията на биопсичната игла 
в реално време 

XLightTM – специализиран режим за впечатляваща обемна реконструкция на лицето на плода в естествени цветове и 
светлосенки за ранно изграждане на емоционалната връзка  майка - бебе

Х4D – трансдюсер за обемна 
реконструкция, подробно изследване 
на малформации и проследяване на 
високорискови бременности

Сертифициран протокол на London 
Fetal Medicine Foundation за оценка 
на нухеалната транслуция при 
скрининг за синдром на Даун 
(11-14 г.с.)

Топ клас ехограф от новата продуктова линия 
на Esaote CrystalLine за перфектно качество на 
образа с оптимална яркост и кристална чистота 
дори при трудни за преглед пациенти.

Апарат на първи избор в областта на феталната 
морфология. 

Моделът може да бъде надграден с режим 
еластография и контраст-усилена ехография. 

Иновативната функция eTeouch спестява време 
във всекидневната практика чрез изпълнение 
на рутинни последователни действия с едно 
докосване.

Комбинацията от Hight-end платформа, бързо 
включване и режим “заспиване”, вграден 
акумулатор и гъвкава архитектура правят 
ехографа MyLab™Seven незаменим в най- 
натоварените клинични звена.

Иновативни технологии и режими

• eHD Technology (eHD Pulser, Processing, Doppler)
• Доплерови режими: PW, HPRF PW, CW, Color, Power, Smart 
Doppler, 
• X-Flow™ - нов вид доплер за оценка на малки кръвоносни 
съдове с бавен поток
• TEI™ - тъканно-хармонично изображение от второ поколение
• NNE™ - режим за оптимизирана визуализация на биопсични 
игли
• eTouch™ - програмируеми потребителски макроси - 
изпълнение на често използвани от лекаря команди с натискане 
на един бутон
• X-View+™ - адаптивна технология за образна оптимизация
• Auto Adjust - Автоматично оптимизиране на образните 
параметри в В-режим
• TP-View™ & Steer - трапецовидно разширение на образа за 
линеарни трансдюсери

www.ilan.bg

Иновация от Esaote top class product
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MyLabSixTM

MyLabGammaTM

Най-продаваният стационарен модел на Esaote, съчетаващ 
оптимални възможности за 3D/4D ехография, абдоминална 
ехография, ехография на съдове, щитовидна жлеза, гърда.

Апаратът привлича с елегантния си дизайн и ергономична 
конзола, позволяваща настройка на височината и посоката на 
работния панел.

• Широкоекранен High Resolution LCD дисплей с възможност за 
промяна на посоката и наклона
• Безшумна работа и най-ниска консумация на енергия в класа
• Поддръжка на високочестотни трансдюсери с монокристална 
технология
• 3 активни порта за трансдюсери
• Вградени HDD, CD/DVD рекордер, USB, LAN, HDMI
• Интеграция: Network database, Work Station, Remote Service, IHE

• Голям цветен Touch Screen 
дисплей за управление на режим 
зависимите параметри. Широки 
възможности за персонализиране 
на настройки, протоколи и 
програмиране на бутони

• Цветен LCD High Resolution дисплей с възможност за 
промяна на наклона и прибиране към клавиатурата 

в транспортно положение. Мониторът позволява 
странична ротация +90°/-90°

• Голям цветен Touch Screen дисплей 
за управление на режим 

зависимите параметри. 
Широки възможности за 
персонализиране на 
настройки, протоколи и 

програмиране на бутони
• 2 активни порта за трансдюсери 

(възможност за увеличение 
на включените трансдюсери до 4 

едновремено)
• Вградени WiFi, 8 TGC, HDD, USB, LAN, HDMI

Преносим ехограф, създаден на платформата POP, осигуряващ максимален 
комфорт и гъвкаво конфигуриране. Моделът е готов за работа за секунди. 
Притежава надеждна батерия за продължителна автономна работа. Ненадминати 
възможности за връзка и обмен на данни, включително безжично. Опционалната 
чанта се превръща бързо в количка - незаменимо удобство за пътуващия 
консултант. 




