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Ψηφιακός Έγχρωμος Φορητός Υπερηχοτομογράφος LOGIQ V2

του Οίκου GE Healthcare   

Διαγνωστική Μονάδα LOGIQ V2 
Νέα  σύγχρονη  πλατφόρμα  υπερηχοτομογραφίας  Vision series,
ευέλικτου  σχεδιασμού  υψηλής  ποιότητας  και  απόδοσης,
σχεδιασμένη για εξετάσεις οργάνων άνω-κάτω κοιλίας, Μαιευτικές,
Γυναικολογικές, Μικρών και επιφανειακών οργάνων, Μυοσκελετικού,
εν  τω  βάθει  και  περιφερικών  αγγείων,  ουρολογίας,  παιδιατρικής,
νεογνικής, διακρανιακές και καρδιολογικές εφαρμογές. 
Η νέα πλατφόρμα υπερηχοτομογραφίας V-series ενσωματώνει την
αρχιτεκτονική  TruScan για λήψη και αποθήκευση των αυθεντικών
ψηφιακών  υπερηχογραφικών  δεδομένων  (digital  raw  data) και
προσδίδει  εξαιρετική  υπολογιστική  ισχύ,  υψηλή  ποιότητα
απεικόνισης, ευελιξία επεξεργασίας και υψηλή αναβαθμισιμότητα σε
νέες μελλοντικές τεχνικές και τεχνολογίες.

Έτσι  παρέχoνται  πολλαπλές  δυνατότητες  στον  χειριστή  για  την
επέμβαση  και  πλήρη  μεθεπεξεργασία  της  ανακαλούμενης
αποθηκευμένης εικόνας, εφαρμόζοντας λειτουργίες και ρυθμίσεις της
ενίσχυσης  (gain),  του  δυναμικού  εύρους  (dynamic  range),  της
αμαύρωσης,  aντίθεσης,  της  μεγέθυνσης  (zoom),  του  άξονα  του
φάσματος Doppler (baseline), επιλογή χαρτών απεικόνισης, ρύθμιση
παραμέτρων 2D, εγχρώμου και φασματικής απεικόνισης, ταχύτητα
σάρωσης,  αυτόματες  βελτιστοποιήσεις,  σειράς  κινηματογραφικής
μνήμης κ.λ.π.  επιτυγχάνοντας απεικόνιση με τη μέγιστη διακριτική
ικανότητα, πλούσια σε διαγνωστική πληροφορία.

Επιπλέον  σε  μια  τέτοια  εικόνα  μπορούν  εκ  των  υστέρων  να
εφαρμοστούν  το  σύνολο  των  μετρήσεων  και  υπολογισμών  που
διαθέτει  το  σύστημα,  καθώς  και  δυνατότητα  αυτόματων
υπολογισμών των αιμοδυναμικών παραμέτρων.

Ως εκ τούτου ο χειριστής μπορεί να πραγματοποιήσει πλήρη μελέτη
και να προβεί σε επαναδιάγνωση των εξετάσεων σε αποθηκευμένες
εικόνες, απαλλαγμένος από την πίεση του χρόνου κατά τη διάρκεια
της εξέτασης του ασθενούς.

Software  Intensive  Ultrasound  Platform με  σύγχρονο
ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης επεξεργασίας (Digital   Beamformer),
για δημιουργία εικόνας υψηλής διακριτικότητας και υψηλού ρυθμού
εναλλαγής.
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>> Δυνατότητα  απεικόνισης  σε Β-Μode,  Μ-Mode,  Color M-Mode,

PW Doppler, HPRF, Color Flow Doppler (CFM), Power Doppler
Imaging (PDI),  Directional Power Doppler καθώς  και
συνδυασμούς σε πραγματικό χρόνο real time triplex.

>> Συστήματα σάρωσης phased  array  sector,  convex,
micrοconvex, linear.  

>> Έγχρωμη ψηφιακή οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων LCD
15  ιντσών υψηλής ανάλυσης (Non Interlaced,  Flat Display)
υψηλής ευκρίνειας.

>> Πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και  κονσόλα χειρισμού &
λογισμικό αυτόματης προσαρμογής στην εκάστοτε εξέταση.

>> Επιλογέα κεφαλών με σύνδεση  μίας απεικονιστικής ηχοβόλου
κεφαλής και αυτόματη ενεργοποίησή της με “απλή λήψη”.

>> Write  ZoomTM.  Υψηλής  ευκρίνειας  μεγέθυνση,  με  τεχνολογία
παράλληλης  αύξησης της  διακριτικής  ικανότητας  της  περιοχής
ενδιαφέροντος.

>> Read Zoom. Δυνατότητα μεγέθυνσης σε παγωμένη εικόνα.

>> Colorized B/M/D για αντιστοίχηση των διαβαθμίσεων του γκρι με
άλλες χρωματικές διαβαθμίσεις.

>> Cine memory αποθήκευσης και Scrolling Timeline Memory για
αποθήκευση πληροφοριών στις  λειτουργίες M, D. 

>> Τεχνική Flash Suppression και ειδικά φίλτρα Spatial Filters για
αποκοπή χρωματικών παρασίτων που οφείλονται  στην κίνηση
των ιστών.

>> Μονάδα  HDD,  Optical  Disk  (DVD-RW)  για  την  εύκολη
αναβάθμιση του συστήματος και για αρχειοθέτηση εικόνων μέσω
του συστήματος Image Archive. 

>> Ενσωματωμένα ηχεία

>> Συμβατότητα για άμεση σύνδεση με το σύστημα τηλεδιάγνωσης,

τηλεService InSite ExC της General Electric.

>> EtherNet Output. Έξοδος για σύνδεση σε δίκτυο EtherNet.

>> Βασικό λογισμικό για μετρήσεις και διαχείριση εικόνας

>> Αυτόματες  μετρήσεις  και  υπολογισμοί  της  κυματομορφής  του
φασματικού  Doppler  σε  πραγματικό  χρόνο ή  σε  παγωμένη
εικόνα

>> Λογισμικό ακτινολογικών μετρήσεων και υπολογισμών
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>> Λογισμικό αγγειολογικών μετρήσεων και υπολογισμών  

>> Λογισμικό  μαιευτικών  μετρήσεων  και  υπολογισμών
(συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών πολύδυμης κύησης, Fetal
Trend)

>> Λογισμικό  γυναικολογικών μετρήσεων και υπολογισμών

>> Λογισμικό  ουρολογικών μετρήσεων και υπολογισμών.

>> Λογισμικό νεφρικών μετρήσεων και υπολογισμών.

>> Λογισμικό καρδιολογικών μετρήσεων και υπολογισμών.

>> Οn Board Reporting Package

 Coded Harmonic Imaging
         (Coded Phase Inversion Harmonic Imaging)

Τεχνική ανίχνευσης  και  απεικόνισης  ακουστικών  σημάτων  2ης

αρμονικής συχνότητας. Λειτουργεί σε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές
του συστήματος 

 Auto Optimization (AO)
Η  τεχνολογία  AO πραγματοποιεί  Αυτόματη  Ψηφιακή
Βελτιστοποίηση κάθε εικόνας βασιζόμενη στην υφή του ιστού και
την ανατομία του οργάνου ή την αιμοδυναμική συμπεριφορά του
αγγείου  που  εξετάζεται. Αντίθετα  με  τα  συμβατικά  preset
βελτιστοποιεί την εικόνα βασιζόμενη  στις αυθεντικές ακουστικές
πληροφορίες.  Εφαρμόζεται  δε  σε  κλάσματα  δευτερολέπτου
καθιστώντας  περιττή  κάθε  άλλη  ρύθμιση  που  διενεργείται  σε
άλλα συμβατικά συστήματα.  
Η  τεχνολογία  AO  ρυθμίζει  αυτόματα  με  το  πάτημα  ενός
πλήκτρου  τα ακόλουθα:

 Την  εικόνα δύο διαστάσεων (ATO: Auto Tissue Optimization)
 Το φασματικό Doppler (ASO: Auto Spectral Optimization)

 CrossXBeam
Σύγχρονη τεχνική πραγματικού χρόνου που αφορά στον τρόπο
εκπομπής της δέσμης των υπερήχων η οποία γίνεται σε μορφή
διασταυρούμενων  δεσμών.  Ο  επαναστατικός  αυτός  τρόπος
εκπομπής  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  σάρωση  μιας  ανατομικής
δομής  από  πολλές  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  και  το
αποτέλεσμα είναι η τελική υπερηχογραφική εικόνα να διαθέτει
υψηλή  διακριτική  ικανότητα   επιτυγχάνοντας  τη  συλλογή
μεγάλου  αριθμού  επιπρόσθετων  κλινικών  /  διαγνωστικών
πληροφοριών.  Έχει  σημαντική  εφαρμογή  στη  σαφή  διάκριση
δυσδιάκριτων ευρημάτων σε παρεγχυματικούς ιστούς καθώς και
σε  ιστούς  διαφορετικής  σύστασης  και  πυκνότητας  οι  οποίοι
βρίσκονται  πολύ  κοντά  ο  ένας  στον  άλλο  (εξετάσεις  μαστού,
ήπατος κλπ). Εφαρμόζεται σε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές τύπου
Convex, Linear και Microconvex καλύπτοντας όλο το φάσμα των
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διαγνωστικών εξετάσεων σε παιδιά και ενήλικες.

 High  Definition  Speckle  Reduction  Imaging
(SRI-HD)

Σύγχρονη τεχνική πραγματικού χρόνου η οποία βασίζεται
στην  φιλοσοφία  της  ψηφιακής  τεχνολογίας  των
συστημάτων υπολογιστικής και μαγνητικής τομογραφίας η
οποία  χρησιμοποιώντας  την  πληροφορία  των
ακατέργαστων υπερηχογραφικών δεδομένων της εικόνας
(Raw data) διαχειρίζεται  και  σε  πολλές  περιπτώσεις
αφαιρεί τον «θόρυβο» (speckle) από την υπερηχογραφική
εικόνα προσφέροντας στην απεικόνιση υψηλή διακριτική
ικανότητα  και  διαγνωστική  αξία.  Η  διαγνωστική
πληροφορία  που  προστίθεται  στην  τελική
υπερηχογραφική εικόνα είναι  αποτέλεσμα της  ψηφιακής
επεξεργασίας του  pixel απεικόνισης που στην τελική του
μορφή και ανασύνθεση δίνει εικόνες με υφή που αγγίζουν
την  απεικόνιση  της  μαγνητικής  τομογραφίας  MRI.  Έχει
ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή στην απεικόνιση μαστού σε
περιπτώσεις ευρημάτων που δυσκολεύουν την διάγνωση
για  τον  χαρακτηρισμό  τους  ως  απλές  κύστες  ή
κακοηθειών  καθώς  επίσης  και  στις  εξετάσεις  αγγείων
συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάδειξη των αλλοιώσεων
του ενδοθηλίου των αγγείων και στον χαρακτηρισμό της
αθηρωματικής  πλάκας που εμφανίζουν σε παθολογικές
καταστάσεις.  Λειτουργεί  με  όλες τις  ηχοβόλες  κεφαλές
του συστήματος.

o  

 B-Steer
Λογισμικό στρέψης της υπερηχογραφικής δέσμης με σκοπό την
βέλτιστη  απεικόνιση  της  πορείας  της  βελόνας  στην  B-Mode
απεικόνιση κατά διάρκεια επεμβατικών πράξεων (καθετηριασμοί,
παρακεντήσεις κ.λπ.).  
Εξαιρετική  εφαρμογή  σε  βιοψίες  όγκων,  ιδιαίτερα  σε
παρακεντήσεις / βιοψίες μαστού και θυρεοειδοούς 

 Virtual Convex
Tεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την αύξηση της περιοχής
εξέτασης κατά τη διενέργεια εξετάσεων με τις ηχοβόλες κεφαλές
τύπου Linear και Phased Array Sector.

 Scan Assistant
Νέος  επαναστατικός  σχεδιασμός  αυτοματοποίησης  μεγάλου
αριθμού  λειτουργιών  η  οποία  αυξάνει  την  εργονομία  και  τη
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λειτουργικότητα  στη  μέγιστη   απόδοση.  Αυτό  έχει  ως  άμεσο
αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  καθώς  δεν
απαιτείται  μεγάλος  αριθμός  χειρισμών  για  την  επίτευξη  της
ιδανικής  υπερηχογραφικής  εικόνας.  Πραγματοποιεί  αυτόματη
βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής  εικόνας με  προσαρμογή
παραμέτρων  απεικόνισης  όπως  δυναμικό  εύρος,  ενίσχυση
(Gain),  χρονικά αντισταθμιζόμενης ενίσχυσης (TGC). αντίθεσης
(Contrast),  αυτόματη  ρύθμιση  χρωματικής  ενίσχυσης  (Color
Gain)  και  ταχύτητες  χρωματικής  ροής,  αυτόματη  προσαρμογή
(Steering) δείγματος τόσο στο έγχρωμο όσο και στο φασματικό
Doppler, αυτόματη εισαγωγή σχολίων (Comments) στην εικόνα

 Τεχνολογία για δυνατότητα χρήσης πολλαπλών ζωνών εστίασης
κατά την τεχνική εγχρώμου Doppler,  χωρίς καμμία επιβάρυνση
του ρυθμού εναλλαγής εικόνας (frame rate),  συντελώντας στην
μεγιστοποίηση  της  ευαισθησίας  και  της  ακρίβειας  κατά  την
διάρκεια  αγγειολογικών  μελετών.  Η  απεικόνιση  της  έγχρωμης
ροής γίνεται τώρα με μέγιστη διακριτική ικανότητα και ομογένεια,
με  pixels  του  πλέον  μικρού  μεγέθους,  εξασφαλίζοντας  την
δυνατότητα ανίχνευσης του μικρότερου τριχοειδούς αγγείου και
της χαμηλότερης αιματικής ροής
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εύκολη και ακριβής απόδοση
της  Αιματικής  Μικροκυκλοφορίας  τριχοειδών  αγγείων  και
οργάνων  (κλάδοι  πνευμόνων  εμβρύου,  τοξοειδείς  αρτηρίες
εμβρύου,  αγγειώσεις  όζων,   κ.λ.π.)   που  μέχρι  σήμερα  ήταν
αόρατη με χρήση συμβατικών συστημάτων.  Επιπλέον προσδίδει
στην  απεικόνιση  εγχρώμου  Doppler  και  Power  Doppler  νέες
Τεχνικές επεξεργασίας σήματος,  με νέους  χρωματικούς  χάρτες
παρουσίασης, έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ο  βέλτιστος  τρόπος
επεξεργασίας σήματος σε κάθε κατάσταση αιμοδυναμικής ροής.

 Image Archive Package
Σταθμός  αρχειοθέτησης  και  διαχείρισης  κλινικών  εικόνων  ή
δυναμικών εξετάσεων για τήρηση βάσης δεδομένων.
Διαθέτει τη μοναδική πρωτοποριακή δυνατότητα TruAccess για
την  αποθήκευση  εικόνων  –  εξετάσεων  με  μορφή  raw  data
(αυθεντικά ψηφιακά ακουστικά δεδομένα :
 Aπεικόνιση σε thumb nail εικόνων των αποθηκευμένων υπό

μορφή raw data εξετάσεων.
 Δυνατότητα  μεγεθυμένης  προαπεικόνισης  των

αποθηκευμένων εξετάσεων στο clipboard.
 HDD για αποθήκευση έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εικόνων σε

στατική μορφή και δυναμική μορφή (cine loop).
 Δίσκος  DVD-RW με  δυνατότητα  εγγραφής  των

αποθηκευμένων εξετάσεων και ανάγνωσή τους σε συμβατικό
PC.

 USB Memory Stick 
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 MPEGvue: Ειδικό λογισμικό εξαγωγής φακέλων ασθενών

και  εξετάσεων  με  πληροφορίες  από  όλες  τις  διαγνωστικές
μεθόδους,  σε  κατάλληλα  διαμορφωμένο  περιβάλλον  για
παρουσιάσεις  ερευνητικού και  εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος,
με μορφή συμπίεσης MPEG.

Κατ’ επιλογή επεκτάσεις

Scan Coach       
o Εργαλείο καθοδήγησης χρήστη μέσω απεικόνισης των ζωτικών πληροφοριών για τη λήψη

της βέλτιστης τομής σάρωσης.

Easy 3D (Free hand 3D)      
o Βασικό πακέτο τρισδιάστατης απεικόνισης κατάλληλο για τη λήψη, ψηφιακή  ανασύνθεση

και παρουσίαση τρισδιάστατων εικόνων στην  τεχνική B-Mode.  Λειτουργεί  με όλες τις
κεφαλές της δισδιάστατης απεικόνισης.

Αutomatic Intima Media Thickness (Auto-IMT)                    
o Τεχνική  aυτόματης  μέτρησης  του  έσω-έξω  χιτώνα  του  ενδοθηλίου  των  αγγείων  με

αυτόματο ή ημιαυτόματο τρόπο

LOGIQ View    
o Εκτεταμένη  πανοραμική   απεικόνιση  έως  και  60  cm  από  ανασύνθεση  σειράς  τομών

σάρωσης. Με δυνατότητα μεθ’ επεξεργασίας και μετρήσεων
.
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Sonobiometry    
Τεχνική  αυτόματου  υπολογισμού  τεσσάρων  βασικών
εμβρυϊκών μετρήσεων 

− BPD: Auto measurement of Bi-Parietal Diameter 
− HC: Head circumference
− AC: Abdominal Circumference
− FL: Femur Length

CW Doppler HW & SW    

o Aναβάθμιση με τεχνική συνεχούς Doppler στις ηχοβόλες κεφαλές phased array sector.

2nd probe port with optional adapter
o Ενεργή θύρα σύνδεσης 2ης ηχοβόλου κεφαλής
.

Anatomical M-Mode         
o ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ  Μ-ΜODE.  Δυνατότητα

εξαγωγής  M-Mode  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  υπερηχογραφικής
εικόνας και  σε  οποιονδήποτε  άξονα τομής είτε  σε πραγματικό χρόνο
(REAL TIME), είτε από εικόνες κινηματογραφικής μνήμης (cine loop) είτε
από 2D αποθηκευμένες εικόνες. Δυνατότητα μετρήσεων και αναλύσεων.

DICOM 3.0 

Σύστημα επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου δικτύου  DICOM 3.0 για μεταφορά εικόνων σε
format  DICOM,  μεταφορά  στοιχείων  ασθενών,  εκτύπωση  και  επεξεργασία  εικόνων.
Καλύπτει τα πρωτόκολλα: 
 Verify / Print / Store / Modality Worklist / Storage Commitment
 Modality Performed Procedure Step (MPPS)
 Query/retrieve (περιλαμβάνει  εικόνες  από  άλλα  απεικονιστικά  συστήματος  όπως  Αξονικοί

Τομογράφοι, Μαγνητικοί Τομογράφοι και Μαστογράφοι)   

 Structured Reporting Template συμβατά με τα Μαιευτικά και Αγγειολογικά πρότυπα  
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ΕCG Module

Biopsy kit  / Probe

DVD RW Kit, LITEON eUAU108

Needle Recognition

Wireless USB adapter

SanDisk USB Stick 4 GB

1TB mobile USB HDD

Footswitch MKF 2-MED USB GP26
 Ποδοδιακόπτης δύο πλήκτρων με προγραμματιζόμενες λειτουργίες

1-Pedal type footswitch ‘Whanam FSU-1000’
 Ποδοδιακόπτης  

Κατ’ Επιλογή Ηχοβόλες Κεφαλές Κατ’ Επιλογή Ηχοβόλες Κεφαλές 

Ηχοβόλες κεφαλές  CONVEXΗχοβόλες κεφαλές  CONVEX

4C-RS   [H4000SR]
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o Wide-Band Multifrequency Convex probe: Κεφαλή  σάρωσης  Convex Array ευρέως

φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας 2.0 - 5.0 MHz,  κατάλληλη για εξετάσεις Παθολογικές
(άνω  &  κάτω  κοιλίας),  Μαιευτικές,  Γυναικολογικές,  Ουρολογικές,  Αγγειολογικές.  (Με
δυνατότητα  βιοψίας)  Τεχνικές  απεικόνισης:  B,  M,  PW,  CFM,  PDI,  ΤΗΙ,  Real Time Triplex
Mode.

8C-RS  [H40402LS]

o Wide-Band  Multifrequency  Convex  probe: Κεφαλή σάρωσης Convex  Array ευρέως

φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας 4.2 - 10.0 MHz, κατάλληλη για εξετάσεις Παιδιατρικές,
Καρδιολογικές,  Μικρών και επιφανειακών οργάνων.  Τεχνικές     απεικόνισης: B, M, PW, CFM,
PDI, ΤΗΙ, Real Time Triplex Mode.

Ηχ οβόλες  κεφ αλέςΗχ οβόλες  κεφ αλές   ΕΝ ΔΟΚ Ο ΙΛ ΟΤ ΙΚ Ε Σ-Ε Ν ΔΟΚ ΟΛ ΠΙΚ Ε Σ-ΕΝ ΔΟΚ Ο ΙΛ ΟΤ ΙΚ Ε Σ-Ε Ν ΔΟΚ ΟΛ ΠΙΚ Ε Σ-
ΔΙΟΡΘ ΙΚ Ε ΣΔΙΟΡΘ ΙΚ Ε Σ

E8C-RS  [H40402LN]

o Wide-Band Multifrequency Micro-Convex probe: Κεφαλή σάρωσης Microconvex Array

ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 4.2  -  10.0  MHz,  κατάλληλη για
ενδοκοιλοτικές, Ενδοκολπικές, Διορθικές εξετάσεις Μαιευτικές, Γυναικολογικές, Ουρολογικές,
(με δυνατότητα βιοψίας), Τεχνικές     απεικόνισης:  B, M, PW, CFM, PDI, ΤHI, Real Time Triplex
Mode.

ΗχοβόλεςΗχοβόλες   κεφαλέςκεφαλές  LINEAR LINEAR

L6-12-RS    [H48062AC]

o Wide-Band Multifrequency Linear probe: Κεφαλή  σάρωσης  Linear Array ευρέως

φάσματος  συχνοτήτων  λειτουργίας: 4.0  -  13.0  MHz,  κατάλληλη  για  εξετάσεις
Αγγειολογικές,  Μικρών  &  Επιφανειακών  οργάνων  (αδένων),  Παιδιατρικές  (με  δυνατότητα
βιοψίας).  A  ριθμός κρυστάλλων:  128, Τεχνικές απεικόνισης:  B,  M, PD,  CFM, PDI, ΤHI,  Real
Time Triplex.
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LK760-RS  [H44901AF]

o Wide-Band  Multifrequency  Linear  probe: Κεφαλή σάρωσης Linear  Array ευρέως

φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 5.0 - 10.0 MHz,  κατάλληλη για εξετάσεις Μικρών &
Επιφανειακών οργάνων.  A  ριθμός     κρυστάλλων: 128,  Τεχνικές   απεικόνισης: B, M, PD, CFM,
PDI, ΤHI, Real Time Triplex. – AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΗχοβόλεςΗχοβόλες  κεφαλέςκεφαλές    PHASED ARRAYPHASED ARRAY SECTOR SECTOR

3Sc-RS  [H45041DL]

o Ultra  WideBand  Multifrequency  -  Phased  Array  Sector  Probe
(ComfortScan)  Acoustic  Amplifier  Technology, ευρέως  φάσματος

συχνοτήτων λειτουργίας: 1.7  -  4.0  MHz.  Κατάλληλη για εξετάσεις

Καρδιολογικές, Διακρανιακές. Τεχνικές Απεικόνισης: B-Mode, Μ-Mode,
Color  Doppler,  Power  Doppler  Imaging,  Color  M-Mode,  PW/HPRF
Doppler,  CW  Doppler,  Tissue Harmonic Imaging,  Real  Time Triplex
Mode.    

Κατ’ επιλογή καταγραφικά συστήματαΚατ’ επιλογή καταγραφικά συστήματα  

SONY UP-D898MD  
 Ψηφιακό ασπρόμαυρο καταγραφικό  (Video Printer)

SONY UP-D25MD  
 Ψηφιακό έγχρωμο καταγραφικό  (Video Printer) (Χαρτί εκτύπωσης  A6,  έξοδος RGB)

HP office jet 100 Mobile Printer 

HP office jet Pro 8100 Printer (supported)
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