CLOVER - FLOT DESIGN, ATTRAKTIV PRIS

2 års garanti
på scanner og
transducere

Clover 60 giver meget værdi for få penge. Perfekt til den private praksis og klinik, da den dækker et bredt udvalg af protokoller og
diagnostiske undersøgelser fra de dybe vaskulære undersøgelser til overfladiske MSK scanninger.
EN SAND MESTER I SIN KLASSE - CLOVER 60
Yderst portabel og med en vægt på bare 4,9 kg. inkl. batteri
er Clover 60 det perfekte præcisionsværktøj til klinikerens
dagligdag. Den har en boot-up tid på 23 sekunder og en
dvale reboot på bare 5 sekunder - ingen ventetid, og altid klar
til brug.
Den har 2 indbyggede transducerudgange, således at brugeren altid kan have de mest anvendte transducere klar, og det
forlænger samtidigt maskinens og transducerens levetid ved
færre skift. Brugervenligheden og versatiliteten er i top og
brugeren kan bl.a. med ét enkelt tryk udnytte hele den 15”
store skærm, uden at gå på kompromis med detaljeringen.
Hertil kommer mange nye og meget brugbare teknologier,
som f.eks. Auto Doppler, programmérbare knapper, nem
søgning i undersøgelsesarkivet, guide til vinkelstyring og
meget mere, som du kan læse om her.

Uden TSSS

Med TSSS

OPTIMAL BILLEDGENGIVELSE MED TSSS TEKNOLOGI
Med Time Spatial Speckle Suppression (TSSS) optimeres
ultralydsbilledet mens du scanner.
Det betyder konkret, at når TSSS funktionen er slået til fjernes falske ekkoer og artifakter fra billedet, vel at mærke uden
tab af information - billedkvaliteten forbedres og står klarere
og uden for meget billedstøj.
Det giver brugeren en mere ren og skarp billedgengivelse,
der øger den diagnostiske præcision i forbindelse med
en patientudredning.

Uden Auto Doppler

Med Auto Doppler

AUTO DOPPLER TEKNOLOGI
Funktionen lokaliserer automatisk kar og vener
samt indstiller boksstørrelse, farveskala samt
vinkel, hvorved dopplermålingen bliver mere
præcis med færre manuelle indstillinger.

• 2 års garanti på scanner og transducer

NY VINKELGUIDE TEKNOLOGI
Dette er et næsten uundværdligt præcisionsværktøj og en stor hjælp til klinikeren. Vinkel Guide
teknologien matcher den vaskulære vinkel og flow
i billedgengivelsen op til en 30o vinkel.
Vinkelindstillingen kan også trinløst styres af
brugeren 1o ad gangen - dette giver en optimal
brugerkontrol.

• Vægt på 4,9 kg. inkl. batteri

• 15” HD LCD farveskærm
• Mulighed for visning i fuld
skærmformat

• Indbygget 90 minutters

batteri

• 2 indbyggede transducerudgange
• Ergonomisk og stor tracking ball
• Indbygget lås - tyverisikring
• 6 forskellige transducere
• 4 holdere til transducere, gel m.m.
• Rummelig multifunktionel bakke
• Højde justerbar trolley

- 20 cm trinløs højdeindstilling

• Store låsbare hjul på 12,5 cm
i diameter - let at flytte

HOLDBAR OG ROBUST
Clover 60 er bygget ind i en støbt form af magnesium og aluminium og er
designet til hverdagens til tider barske miljøer. Den er testet og godkendt
i henhold til de højeste kvalitetskrav.
Clover 60 er ikke bare et værktøj, det er en god og holdbar investering,
der sikrer din praksis eller klinik et godt afkast.

HOLOTM - Den nye ultralydsplatform og transducerteknologi
Med denne nye transducerteknologi får brugeren hele 64 billedgivende ultralydsbeams, der sammenholdt med
Clover 60s hardware platform giver op til 5.000 frames i sekundet.
Dette betyder reelt at hele 1 GBs data bliver behandlet og gengivet øjeblikkeligt og giver brugeren en ovenud god
billedkvalitet - det resulterer i højere diagnostisk sikkerhed og behandlingspræcisionen øges markant.

P4-1 Phased array
Kardio (voksen/
barn)
Abdomen (voksen)

L10-5 Linær
Small parts,
Vaskulær, MSK,
Pædiatri, Neurologi
Abdomen (voksen)

L15-4 Linær
Small parts,
Vaskulær, MSK,
Pædiatri, Neurologi
Abdomen (voksen)

L20-4 Linær
Small parts,
Vaskulær, MSK,
Pædiatri, Neurologi

C5-1 Convex
Abdomen (voksen)
Pædiatri, Gyn/Obs
Vaskulær
MSK

EV10-4
Gyn/Obs
Urologi
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