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iScan mini
Mažas įrenginys su daug galimybių.

VET



Nėštumas

Corpus luteum (Geltonkūnis)

Kiaušidė – matavimas

Gimdos ragai

iScan mini – tai šioje srityje dirbančių veterinarijos gydytojų nepakeičiamas įrankis kasdieniam jų darbui. Paprasta 
naudoti, puiki vaizdo kokybė, ir jis nėra daug didesnis nei Jūsų telefonas! Itin lengvas ir patogus iScan echoskopas – 
nepakeičiama priemonė kiekvienam veterinarijos gydytojui, dirbančiam su ūkinių gyvulių reprodukcija.

Taikymo sritys
• Reprodukcinės sistemos diagnostika

Nėštumo patvirtinimas ir stebėjimas

Vaisiaus lyties nustatymas

Vaisiaus amžiaus nustatymas

Riebalinio audinio storio matavimas

Ultragarsinis plaučių tyrimas
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Ultragarso skeneris  iScan mini

PATVARUS
iScan mini yra šiek tiek didesnis už delną, bet ypač 

patvarus, nes jo korpusas pagamintas iš aliuminio.

"AUTOMATINIS FOLIKULŲ
MATAVIMAS"

Jums nebereikia aiškintis, kur yra didžiausias folikulo 
dydis. iScan mini tai padaro už Jus.

Diagnostiniai 
vaizdai

Komplekte yra
• Ultragarsinis skeneris su linijiniu rektaliniu zondu

2 išorinės baterijos

Baterijos įkroviklis su 230 V maitinimo laidu

Nešiojimo diržai

Transportavimo dėklas

Vartotojo instrukcija USB diske
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Wi-Fi antena
duomenų 

perdavimui

matmenys (cm)
14 x 17 x 5

svoris 1,35 kg
automatinis 

folikulų
matavimas

membraninė klaviatūra

3 val. 40 min. – 
veikimo laikas su 

viena baterija

127mm ekranas 

kilpos 
nešiojimo 

diržams

linijinis rektalinis zondas 4-9 Mhz

USB C lizdas

OLED akinių lizdas

LENGVAS
Paruoštas naudoti iScan mini sveria tik 1,35 kg. 

Net ilgos darbo valandos nebus našta.

WI-FI RYŠYS
Integruota Wi-Fi antena ir nemokama programa 

leidžia greitai bendrinti vaizdus ir vaizdų sekas.

RYŠKUS VAIZDAS
LuciD – funkcija, skirta sumažinti triukšmą ir 

pagerinti vaizdo aiškumą.

EKRANAS IR AKINIAI
Naudokite integruotą ekraną arba OLED akinius. 

Vaizdas visada bus aiškus ir kontrastingas.

OPTIMIZUOTA DARBO EIGA
Skenerį lengva programuoti, pritaikant pagal 

Jūsų poreikius.

GREIČIO IR PRIORITETIŠKUMO 

PASIRINKIMAS
Pasirinkite tarp 128 ir 256 sudėtinio vaizdo 

eilučių, sureguliuokite tinkamą atnaujinimo 

dažnį ir rezoliuciją/raišką.




