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CHISON Medical Imaging Co., Ltd. jest jednym z wiodących producentów
systemów ultrasonograficznych na świecie. Dzięki specjalistycznej wiedzy na temat
przetworników oraz technicznemu wsparciu inżynierii biomedycznej,
oprogramowania i elektroniki spółka CHISON specjalizuje się w opracowywaniu
i produkcji wysokiej jakości systemów ultrasonograficznych od ponad 18 lat.

Roczne zdolności produkcyjne spółki przekraczają ponad 8000 systemów
ultrasonograficznych. Spółka posiada certyfikaty ISO i CE wystawione przez TUV
w Niemczech, a jej produkty zostały zatwierdzone przez FDA w USA.

CHISON stale dąży do znakomitej jakości obrazowania. W procesie
badawczo-rozwojowym spółka koncentruje się na zaspokojeniu potrzeb klientów
oraz ulepszaniu ogólnych osiągów swoich produktów. Centrum badań spółki
CHISON, które znajduje się w Dolinie Krzemowej w USA nieustannie wiedzie prym
w przełomach technologicznych i innowacyjnych.

Oprócz innowacji i stałego dążenia do doskonałości spółce CHISON leży na sercu
jakość ludzkiego życia. Dąży ona do zapewnienia każdemu użytkownikowi
na świecie wysokiej jakości produktów oraz znakomitych usług.



Kolorowy Doppler



Przyszłość ultrasonografii
jest tu i teraz



Ekran dotykowy, interfejs ikonowy, łatwa obsługa
Szybkie uruchamianie w 30 sekund
Długa żywotność baterii
Kompaktowy, wytrzymały, wodoodporny (panel)
Monitor LED wysokiej rozdzielczości
Przenośna podstawa z regulowanym kątem
Wszechstronne funkcje obrazowania i oprogramowanie
do zarządzania raportami
USB i DICOM 3.0 (opcjonalnie)
Super Igła (opcjonalnie)
B, CFM, PW 
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Projekcja koniuszkowa czterojamowa
Tryb C

Wątroba, Tryb B Nerka, Tryb CPA

Tętnica szyjna, Tryb B Tętnica szyjna, Tryb C Projekcja koniuszkowa
czterojamowa



System wysokiej jakości stworzony z myślą o przyszłości

19’’ monitor LED HD, kąt obrotu: 270o

10,4’’ ekran dotykowy dla większej wygody pracy
Wbudowany podgrzewacz żelu
Zakres częstotilwości roboczej: 2,5-18 MHz
Obrazowanie harmoniczne (THI), algorytm
redukcji efektu plamkowania (SRA)
Opcja “fusion harmonic”
Uniwersalne obrazowanie złożone
i-ImageTM (inteligentna optymalizacja obrazu)
Skanowanie ukośne na głowicach liniowych
Zakrzywiony obraz panoramiczny
Ocena grubości kompleksu błony wewnętrznej
i środkowej naczynia
Elastografia
Super Igła



Ultrasonograf typu “wszystko w jednym”. Przewyższa oczekiwania

19’’ monitor LCD HD, 4 party na głowice
Zaawansowane technologie 4D: głowica 4D oraz pakiet wyświetlania
Zaawansowane technologie obrazowania: obrazowanie harmoniczne (THI), algorytm redukcji
efektu plamkowania (SRA), obrazowanie złożone, i-ImageTM, elastografia (opcjonalnie),
Super Igła (opcjonalnie)
Różne zastosowania: kardiologia, układ naczyniowy, jama brzuszna, ginekologia/położnictwo,
układ mięśniowo-szkieletowy, drobne struktury anatomiczne, piersi, urologia, pediatria
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Elastografia (opcjonalnie)
Elastografia to zabieg ultrasonograficzny
pozwalający na wyświetlanie w czasie
rzeczywistym sztywności tkanek w celu uzyskania
dodatkowych informacji diagnostycznych na temat
skanowanych organów takich jak wątroba czy piersi.

Super Igła (opcjonalnie)
Dzięki funkcji Super Igły lekarze mają bardziej
wyraźny obraz igły wewnątrz tkanki podczas
zabiegów medycznych. Kąt igły: do +/- 30o.

Zakrzywiony obraz panoramiczny
Zakrzywiony obraz panoramiczny łączy w sobie
rozpoznawanie wzorów oraz syntezę obrazu w celu
dostarczenia większej ilości informacji
anatomicznych niezbędnych do postawienia
diagnozy.

Wysokoczęstotliwościowa głowica liniowa
charakteryzuje się nieporównywalną rozdzielczością
detali i znakomitym kontrastem rozdzielczości. Może
odwzorować obrazy do 18 MHz. 



2 porty na głowice
Różne zastosowania: kardiologia, układ naczyniowy,
jama brzuszna, ginekologia/położnictwo, układ
mięśniowo-szkieletowy, drobne struktury anatomiczne,
pediatria
Wszechstronny pakiet kardiologiczny: TDI, Color M, Free
Steering M
Zaawansowana technologia 4D: głowica 4D oraz pakiet
wyświetlania



Mobilność, przystępna cena, kolorowy doppler
Mobilny ultrasonograf z kolorowym dopplerem
Tryb: B, C, M, PW
Doppler PW z funkcją automatycznego obrysu widma
(auto-trace)
Dodatkowa sonda z układem fazowanym
Szeroki kąt obrazowania (0-180o), od lewej strony
do prawej
Wbudowana bateria
12’’ obracany monitor LED (0-30o)



CHISON i3
Idealny w obrazowaniu ogólnym i położnictwie

19’’ monitor LCD, 4 porty na głowice
Zaawansowane technologie 4D (opcjonalnie)
Znakomity obraz: obrazowanie złożone, algorytm
redukcji efektu plamkowania (SRA), i-ImageTM

Wszechstronny pakiet położniczo-ginekologiczny
Usprawniony przebieg pracy
System archiwizacji EasyViewTM

DICOM 3.0 (opcjonalnie), drukarka komputerowa i video
Idealny w położnictwie i ginekologii oraz obrazowaniu
ogólnym



Najlepszy w swojej klasie ultrasonograf z kolorowym dopplerem

15’’ monitor LCD
Zaawansowane technologie 4D: 4T (Fast, Light, Quiet, Smart)
Profesjonalny pakiet raportowania dla położnictwa
B, CFM, PW, Power Doppler, Kierunkowy Power Doppler
Tryb trapezowy
Usprawniony przebieg pracy
Zaawansowane technologie: algorytm redukcji efektu
plamkowania (SRA), obrazowanie złożone, obrazowanie
harmoniczne, i-ImageTM



Ultrasonografy czarno-białe

Nowa odsłona czarno-białych
ultrasonografów najwyższej

jakości



Nowa odsłona czarno-białych ultrasonografów najwyższej jakości

Niezwykle kompaktowy, tylko 6 kg bez baterii
Szeroki kąt obrazowania (0-180o)
Liczne zastosowania: jama brzuszna,
ginekologia/położnictwo, układ naczyniowy, urololgia
B,2B, 4B, B/M, M
USB i DICOM 3.0 9 (opcjonalnie)
Wbudowana bateria
Torba (opcjonalnie)
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