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iScan mini
Expect more.  Use mini

VET



iScan mini to odpowiedź na głos lekarzy weterynarii pracujących w terenie. Prosty w obsłudze, ma genialny obraz i jest 
niewiele większy od Twojego telefonu! To niezbędne narzędzie w pracy każdego lekarza weterynarii zajmującego się 
rozrodem zwierząt gospodarskich. Lekki i poręczny, został stworzony by ułatwić Ci pracę.

Ultrasonograf  iScan mini

LEKKI

Gotowy do pracy iScan mini waży jedyne 1,35 kg.  
Nawet wielogodzinna praca nie będzie obciążeniem.

WYTRZYMAŁY

Niewiele większy od dłoni iScan mini jest niezwykle 
trwały, gdyż jego obudowa wykonana jest z aluminium.

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA

Wbudowana antena WiFi i darmowa aplikacja pozwalają 
na szybkie udostępnianie obrazów i cineloop’ów.

AUTOMATYCZNY POMIAR  
PĘCHERZYKA

Już nie musisz się zastanawiać, w którym miejscu wymiar 
pęcherzyka jest największy. iScan mini zrobi to za Ciebie.

ZOPTYMALIZOWANY WORKFLOW

Łatwe do zaprogramowania klawisze, które możesz 
dopasować do swoich potrzeb.

PRZEJRZYSTY OBRAZ

LuciD to funkcja redukująca szum i poprawiająca  
przejrzystość obrazu.

SZYBKOŚĆ I WYBÓR PRIORYTETU

Wybierz pomiędzy obrazem składanym ze 128,  
a 256 liniami, dopasuj odpowiednią szybkość  
odświeżania i rozdzielczość.

EKRAN I GOGLE 

Korzystaj z wbudowanego ekranu lub gogli OLED.  
Obraz zawsze będzie wyraźny i kontrastowy.



Ciąża

Ciałko żółte

Jajnik – pomiar

Rogi macicy

Zastosowanie
• Diagnostyka układu rozrodczego 

• Potwierdzenie i monitorowanie ciąży

• Określenie płci płodu

• Określenie wieku płodu

• Pomiar grubości tkanki tłuszczowej

• Badanie ultrasonograficzne płuc

•  i wiele innych

Obrazy diagnostyczne

W komplecie
• Ultrasonograf z głowicą liniową rektalną

• 2 x akumulator zewnętrzny

•  Ładowarka do akumulatorów  
z przewodem zasilającym 230V

• Paski nośne

• Walizka transportowa

• Instrukcja użytkowania na nośniku USB

antena WiFi  
do transmisji danych

rozmiar (cm) 14 x 17 x 5
waga 1,35 kg

automatyczny  
pomiar pęcherzyka

klawiatura membranowa

3h 40 min. 
praca na jednej baterii

ekran 5”

zaczepy  
do pasków nośnych

sonda rektalna liniowa 4-9 Mhz

gniazdo USB C

gniazdo  
do podłączenia gogli



Gogle OLED

Aplikacja na system Android

Przedłużka do sondy rektalnej 
liniowej dla bydła

Przedłużka do sondy rektalnej 
liniowej dla owiec

Akcesoria
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ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn
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Producent urządzeń 
do diagnostyki weterynaryjnej


