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Apogee3500V Elite Renkli Doppler Ultrason Sistemi, SIUI'nin kanıtlanmış 
görüntüleme kalitesi ve tüm ihtiyaçlarınızı desteklemek için evrensel bir tasarımı bir 
arada sunar. Modaya uygun kompakt tasarımıyla, size daha fazla güven ve rahatlık 
sağlar. Profesyonel teşhis sağlamak için çok yönlü uygulama çözümleri ve kullanıcı 
dostu iş akışı sunar.
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TDI – Doku Doppler Görüntüleme: Doku Doppler görüntüsü, miyokardın 
hareketini ve kalbin hareket hızını göstermek için kalbin yön ve zamansal 
fazını değerlendirmeye yardımcı olur.

Anatomik M Mod: 360 dereceli serbest dönüşlü ve 3 adede kadar örnekleme 
hattı seçeneği ile güçlü otomatik M modu, zor kalp pozisyonunda bile 
kardiyak yapı hareketinin daha kesin analizine yardımcı olur.

Otomatik IMT Ölçümü: IMT, hipertansiyon diyabeti gibi kardiyovasküler 
hastalıkları değerlendirmek için karotid arter duvarının Intima Medya 
Kalınlığını otomatik olarak ölçmeye yardımcı olur.

Otomatik EF Ölçümü: Sol ventrikülün (sistol-diyastol) 3 noktasını ayarlayarak, 
sistem miyokardın kenarını otomatik olarak takip edebilir, LV hacmini ve 
çıkış fonksiyonunu hesaplayabilir.

Akıllı Arşiv Sistemi: Akıllı hasta bilgi yönetim sistemi, hasta bilgilerini 
arşivlemek, analiz etmek ve yeniden gözden geçirmek ve uzaktan tanıyı 
mümkün kılmak için hasta bilgilerinin yanı sıra görüntüleri de düzenlemeyi, 
yönetmeyi ve aktarmayı sağlar.

Macro Fidelity Imaging - MFI: MFI, sinyal bozulmasını azaltarak ve 
istenmeyen gürültüleri ortadan kaldırarak, olağanüstü çözünürlüklü, yüksek 
kontrastlı ve gelişmiş penetrasyonlu birinci sınıf görüntüler oluşturur.

Nanoview: Gürültüleri ve artefaktları azaltan Nanoview ile, farklı dokular ve gelişmiş 
kenar ile yumuşatılmış görüntülerde küçük lezyonlar ayırtedilebilir.

VS-Flow: Micro Flow VS-Flow'a dayalı olarak, kan akışının hassasiyetini ve 
çözünürlüğünü önemli ölçüde yükselterek hekimlerin klinik uygulama değerini en 
üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

Auto-Fit: Sistem gürültüyü azaltır ve doku gölgelendirmesini temizler. Kenar kontrast 
çözünürlüğünü iyileştirir ve doku/yapı lezyonunun erken tanımlanmasına yardımcı 
olur ve kolaylık sağlar.

Ergonomic Dizayn: 18,5'' döndürülebilir renkli medikal HD LCD monitör,  8.4'' akıllı 
renkli dokunmatik ekranlı döner yapıda kontrol paneli,  dört aktif prob bağlantısı, 
bağımsız prob ve kablo yönetimi.

XBeam: XBeam teknolojisi, eko artefaktlarını 
kolaylaştırmaya ve uzamsal çözünürlüğü 
iyileştirmeye yardımcı olur.


