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Dynamic TCEAuto OB

Możliwości klasy wyższej
Nowa, lekka i kompaktowa platforma ACUSON N2 to najnowszej generacji przewoźny system 
należący do nagradzanej serii urządzeń ACUSON NXTM, z największym w swojej klasie monitorem.

Clarify™3D/4D SieClear™

Clarify™ Vascular Enhancement (VE)
Unikalna technologia obrazowania Siemens, zmniejsza 
szumy przepływu oraz artefakty w badaniach naczyń,  
co pozwala na uzyskanie wyjątkowej jakości obrazu, 
która ułatwia wykrywanie chorób naczyniowych.

Advanced SieClear™
Funkcja Advanced SieClear Compounding zapewnia 
zdecydowaną poprawę wyrazistości granic i jest we 
wszystkich głowicach liniowych i konweksowych.

Aplikacja Dynamic TCE™ 
Służąca poprawie kontrastu obrazowania, umożliwia-
jąca trafniejsze rozróżnianie tkanek, redukcję szumów 
oraz ruchów.

ACUSON NX2



Jakość bez kompromisów.
System ultrasonograficzny ACUSON NX2 to zwiększona 
rozdzielczość obrazów i ultranowoczesna konstrukcja systemu 
dla najnowocześniejszych gabinetów.

+  Wyposażony m.in. w:
        • Doppler pulsacyjny 
        • Doppler kolorowy
        • Doppler mocy (Power)
        • Kierunkowy Doppler mocy
        • Doppler ciągły
        • Anatomiczny M-mode
+ Wbudowany dysk twardy o pojemności 500 GB.
+  System ACUSON NX2 jest wyposażony w największy monitor w 

swojej klasie (21,5”) oraz głowicę endokawitarną .

+ ClarifyTM Vascular Enhancement (VE)- unikalna technologia obra-
zowania Siemensa, zmniejsza szumy przepływu oraz artefakty  
w badaniach naczyń, co pozwala na uzyskanie wyjątkowej jakości 
obrazu, która ułatwia wykrywanie chorób naczyniowych.

+ Obrazowanie wielokierunkowe Advanced SieClear™  

z funkcją Dynamic TCE™ podnoszącą kontrast obrazowania tkanek 
– technika składania obrazów w czasie rzeczywistym.

+  System ACUSON NX2 zwiększa możliwości w zakresie wykony-
wania badań i diagnozowania potencjalnych zmian chorobowych 
dzięki wszechstronnemu zestawowi głowic.

+  Aplikacja Auto Left Heart - oprogramowanie do  
automatycznej oceny frakcji wyrzutowej EF.
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7 głowic 
do wyboru

Waga aparatu USG
zmniejszona o 23%

Wózek umożliwiający 
łatwy transport 

aparatu

3x większa liczba 
personalizowanych

ustawień

4 aktywne porty 
głowic

A
PL

IK
AC

JE + jama brzuszna
+ ginekologia, położnictwo
+ kardiologia
+ naczynia
+ ortopedyczna
+ urologia

+ tarczyca
+ mięśniowo-szkieletowa
+ TCD
+  przepływy w nerkach
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E + sektorowa
+ konweksowe
+ liniowe 
+ endowaginalna, endokawitarna
+ wolumetryczna

A. Zmodernizuj wyposażenie swojego gabinetu poprzez 
zakup systemu ACUSON NX2, posiadającego największy 
w swojej klasie, 21,5-calowy wyświetlacz o dzwiększonej 
rozdzielczości 1080p HD,  pozwalający na uzyskanie 
bardziej szczegółowych obrazów i ultra-nowoczesnej 
konstrukcji systemu dla dedykowanego do nowoczesne-
go gabinetu.
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B. Przyspiesz badanie wykorzystując trzy razy więcej programowalnych 
przez użytkownika klawiszy i zmniejszając do 20 procent liczbę naciś-
nięć klawiszy na uproszczonym panelu operatora, zaprojektowanym, aby 
zwiększyć wydajność obsługi i przyspieszyć wykonywanie niezbędnych 
kroków badania.     

C. Obrazowanie dynamiczne może być wykorzystywane na wielu polach 
klinicznych dzięki naszym uniwersalnym, ergonomicznym głowicom, za-
projektowanym w celu zmniejszenia uszkodzeń i podniesienia komfortu 
wykonywanych badań. 


