بنام خدا
ه

زشکی آتی وگرمُر
فريش دستگاٌ سًوًگرافی دامپ

IScan



ایه دستگاٌ وًعی از دستگاٌ َای خاظ ي تسیار پیطرفتٍ میثاضذ کٍ تیطتر جُت حیًاوات اَلی ماوىذ اسة  ،گاي  .غیرٌ قاتل
استفادٌ است یکی از ريشَای تطخیع تیماری در دامپسضکی است .تٍ ایه ريش اکًگرافی ،پصياکوگاری ي غًتوگاری
ویس گفتٍ میضًد .ایه ريش تر مثىای امًاج فراغًت ي ترای تررسی تافتَای زیرجلذی ماوىذ عضالت ،مفاغل ،تاوذينَا ي
اوذامَای داخلی تذن ي ضایعات آوُا پی ریسی ضذٌاست



دستگاٌ سًوًگرافی آلتراسًویک حیًاوات اَلیiScan



غفحٍ ومایص  LCDتسیار عالی تا وًر پس زمیىٍLED



دارای آفتاتگیر جُت ومایص در ريضىایی آفتاتی



رخیرٌ سازی تػايیر سًوًگرافی



قاتلیت اتػال تٍ کامپیًتر جُت اوتقال دادٌ َا



دارای تاطری ي ضارشر تاطری



فرکاوس پريب ي وًع الکتريویکی خطی  ۷٫ ۵مگاَرتس (از  ۴تا MHz)۹



محذيدٌ اسکه از  ۰تا  ۱۲ساوتی متر



قیمت تسیار مىاسة در مقاتل کارایی َایی دستگاٌ يکیفیت عالی محػًل
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ضذ آب



تطخیع عفًوت َای رحمی



تطخیع جىسیت ي تعذاد جىیه



ارزیاتی يضعیت تخمذان ،قلة ،کلیٍ ي اعضای حفرٌ ضکمی



دارای کلیٍ استاوذاردَای تیه المللی



دي سال گاراوتی ضماوت کتثی ي  ۱۰سال خذمات پس از فريش



حضًر در ديرٌ َای آمًزشی تطخیع آتستىی ي سًوًگرافی تا تخفیف يیصٌ

تػايیر گرفتٍ ضذٌ تا ایه دستگاٌ:
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جُت مشايرٌ ي خریذ دستگاٌ با شمارٌ  02166482031ي  09392074627آتی وگرمُر تماس
حاطل فرماییذ
َمچىیه عالقمىذان بٍ آمًزش می تًاوىذ جُت ثبت وام در کارگاٌ عملی تشخیض آبستىی ي
سًوًگرافی دام کٍ بٍ مذت  60ساعت برگسار می گردد با شمارٌ  02166967620ي یا
 09392074626تماس حاصل فرمایىذ (.با اعطای گًاَیىامٍ)
.ظرفیت َر کارگاٌ طرفا  12وفر می باشذ.
با خریذ دستگاٌ از آتی وگرمُر از تخفیف يیژٌ شرکت در کارگاٌ برخًردار گردیذ
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