
Musculo-Skeletal
in UltraFast Ultrasound Imaging

Dynamic Assessment of the Musculo-Skeletal Systems

ultrasound systems leverage 13 years of clinical 
expertise to help you handle exams with ease 
and confi dence. 

Powered by the next generation of UltraFast 
imaging and featuring streamlined ergonomics, 
both efficiency and comfort are maximized.

It delivers a new set of transducers which 
enhances overall diagnostic capabilities for the 
musculo-skeletal systems.
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A Complete Set of Transducers



Next Generation UltraFast Imaging

B-Mode Imaging
• Signal purity re-invented providing the next generation of spatial

and contrast resolution with an excellent structure continuity;
• Optimized results with incredible definition and allows for

compounding in B-mode and color Doppler simultaneously;
• Unparalleled image quality of muscles, tendons, ligaments,

joints and soft tissue;
• A remarkable wide imaging mode on all linear transducers.

Panoramic
• Extended field of view to assess larger organs or abnormalities

in their entirety for improved diagnostic confidence;
• Adapted to all kinds of MSK examinations thanks to its

availability on all linear transducers;
• Compatible with advanced measurements and tools for

productivity enhancement.

ShearWaveTM PLUS 
• Analyze real-time tissue stiffness up to 1200 kPa (20 m/s)

without compromise on B-mode imaging;
• Outstanding frame rate up to 4 Hz for all examinations and

increased penetration to visualize deep lesions;
• Screening and assessment of both inflammatory and

mechanical tendinopathies.

Angio PLUS
• Based on plane wave imaging technology offering enhanced

v isualization of blood flow;
• Advanced exploration and analysis of the vascular

architecture of musculoskeletal unit and tendon lesions.

 Needle PLUS
• Precízen és magabiztosan végezzen invazív eljárásokat (szteroid vagy PRP 

injekciókat) a mintavételi tű láthatóságának valós időben történő 
javításával és a pályájának előrejelzésével, miközben megőrzi a kiváló 2D 
képminőséget;

• További kényelem a felhasználó és a beteg számára a 
gyorsabb beavatkozási eljárások révén.
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and/or its subsidiaries in the United States and other countries. This information is intended for medical professionals in the U.S. and other markets and is not intended as a product solicitation or promotion where such activities are prohibited. 
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Mob: +36 30 952 7610 
arpad.barta@ biomedelectronic.hu

BIOMED ELECTRONIC Kft. 

www.biomedelectronic.hu
A SuperSonicTM MACHTM ultrahangos diagnosztikai berendezés termékcsalád és annak vizsgálófejei alkalmazási területe az általános radiológiai ultrahangos képalkotás, pulzus Doppler analízisek az emberi véredények áramlataiban valamint a szöveti rugalmasság/merevség 
elasztográfiás képalkotása. Az SuperSonicTM MACHTM ultrahangos képalkotó berendezés alkalmazási területeken képalkotási és az anatómiai struktúrákon mérési funkciók elvégzésére alkalmas : Hasi , Lágyrészek, Musculo-szkeletalis, felületes Musculoskeletal, Érrendszeri, 
Perifériás érrendszeri, OB-GYN, Nőgyógyászati, Gyerekgyógyászati, Transz-rektalis, Transzvaginális, Urológiai, Újszülött és Felnőtt Cephalikus és nem invazív Kardiológia. Kiegészítésként a vállalat SuperSonicTM MACHTM ultrahangos diagnosztikai berendezése és annak 
vizsgálófejei alkalmasak: hasi anatómiai struktúrák mérésére ; a széles sávú „shear wave” sebesség mérésre a belső szervek ( máj , lép) szöveti struktúrájában ; komparatív szerkezeti színtónus elemzés a máj és a vese felületen ; a hasi vaszkulárizáció megjelenítése , 
mikrovaszkulárizáció és perfúzió ; a hasi vaszkulárizáció és perfúzió quantifikációja . A Shear Wave sebesség a merevségi mérések , a komparatív szerkezeti színtonus arányok mérése , a vaszkulárizáció megjelenítése , a mikrovaszkulárizáció , a vaszkulárizáció és perfúzió 
quantifikációja egy plusz segítség lehet a májkárosodásban szenvedő felnőt vagy gyerek páciensek klinikai kezelésében . A berendezés kezelését csakis orvosi ultrahangos képalkotásban jártas és ilyen jogosultságokkal /engedélyekkel rendelkező személyekkel ajánlatos 
tervezni . CE tanúsítvány no. 26415 - FDA jóváhagyás : K180572. A  HOLOGIC SuperSonic Imagine magyarországi képviselete:  




