
VegaVet

Tüm Tanı İhtiyaçlarınızı Karşılayan

Premium Veteriner 
Renkli Doppler Sistemi

23" Yüksek Çözünürlüklü
HD Medikal Monitör

10.4” Akıllı Renkli Dokunmatik 
Kumanda Paneli 

Ergonomik Tasarım

Aktif 4 prob bağlantısı

Yeni Nesil 5Q Pinsiz 
High Density Prob Teknolojisi

Opsiyonel Çıkarılabilir
Jel Isıtma Sistemi

Gelişmiş teknolojiler; MFI, 
Nanoview, XBeam, FusionFreq, 

Fusion THI ve dahası

Yenilikçi tanı araçları; 
ECG, TDI, CW, VSFlow, PISA, Akıllı 

Arşiv, Kontrast Görüntüleme

Abdomen, Kardiyoloji, Gebelik ve 
dahası tam muayene uygulamaları

Güçlü bilgi yönetim sistemi: 
raporlama, hard disk, DICOM 3.0, 

USB portları ve DVD-RW

SIUI MAI: UltraCloud Teknojisi

Apogee 5300V Neo

Yenilikçi Teknolojiyle Tanı
Güvenilirliğinizi Artırın

IF RedDot  dizayn ödüllü tasarımı üst 
düzey yenilikçi teknolojilerle donatılmış 
Apogee 5300V Neo, sunduğu üst düzey 
görüntü kalitesi ve benzersiz teknik 
kapasitesiyle teşhis güveninizi arttırır. 
Apogee 5300V Neo tüm beklentilerinize 
eksiksiz üst düzey çözüm sunmak için 
tasarlandı.
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MFI: Sinyal bozulmasını azaltarak ve istenmeyen gürültüleri ortadan 
kaldırarak, olağanüstü çözünürlüklü yüksek kontrastlı birinci sınıf görüntüler 
oluşturur ve penetrasyonu artırır.

 
XBeam: Sistem, B modunda ve 4D modunda görüntülerin kare hızını büyük 
ölçüde artıran her öğeden alınan görüntülerin tarama satırlarını çoğaltarak 
işleme yapar.

 
Fusion Tissue Harmonic (Fusion THI): Farklı frekans bantlarından gelen 
bilgileri gerçek zamanlı olarak birleştiren Fusion THI, harmonik dalgaların 
geniş bant iletimini ve alımını gerçekleştirir.

 
Nanoview: Gürültüleri ve artefaktları azaltan Nanoview, farklı dokular ve 
gelişmiş kenar ile yumuşatılmış görüntülerde en küçük lezyonları yakalama 
şansı sunar.

5Q Probe Teknolojisi: SIUI’nun 5Q prob 
teknolojisi 5 farklı teknoljiyi birarada sunar; 
yüksek performanslı PZT kristal materyalleri, 
kristal kesme teknolojisi, element aralık 
doldurma, çoklu eşleşen katman ve optimize 
edilmiş ses alan dalgası. Bu teknoloji ile 
probe band aralığı artar ve hassasiyet artarak 
mükemmel görüntü kalitesi elde edilir.

Kapsamlı uygulama için çeşitli problar

Elektronik mikokonveks, elektornik konveks, 
elektronik lineer, elektronik phased array, 
elektronik 4 Boyut, Elektroknik rektal, elektronik 
biplane problar ile tüm muayane türleri için 
eksiksiz ve üst düzey çalışma olanağı

Yenilikçi Teknoloji SIUI MAI: Ultrasonografi 
Sistemlerine Dünyada ilk kez uygulanan 
teknik ile kullanıcılara benzersiz kullanım 
deneyimi sunar.
Tıbbi Görüntüleme için Çevrimiçi Çözüm 
Kiti COVID-19 günlerinde web seminerleri 
bize hem profesyonel ilişkilerimizi 
sürdürmenin hem de sosyal mesafeyi 
korumanın güvenli bir yolunu sağladı. 
Entegre çevrimiçi çözüm kiti olan SIUI 
MAI, gerçek bir fark yaratmak için her 
zaman ve her yerde kapsamlı ürün 

Kullanıcı dostu tasarım: 23” yüksek 
çözünürlüklü medikal HD LCD monitör, 
10,4”renkli akıllı dokunmatik ekran, 
opsiyonel sökülebilir jel ısıtma.

 
Güçlü veri yönetimi: Akıllı arşiv sistemi, 
raporlama, 500 GB sabit disk, DICOM 3.0, 
USB bağlantı noktaları ve DVD-RW

hizmeti ve profesyonel bilgi paylaşımı sağlar. SIUI MAI'ye 
kaydolmaya ve çevrimiçi ürün tanıtımı ve gösterimi için bizden 
randevu almaya hoş geldiniz. SIUI MAI, zamandan ve maliyetten 
tasarruf etmek için aşağıdaki hizmetleri sağlar; Ürün Servisi ; 
Ürün Tanıtımı ve Gösterim, Kullanım Kılavuzu,  Çevrimiçi Eğitim,  
Satış Sonrası Destek, Web Seminerleri, Uzman Anlatımı,  Vaka 
Çalışması ve dahası. 


