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Εξαιρετική εργονομία με πρωτοποριακό κι έξυπνο σχεδιασμό 

Ο DP-30Vet έχει σχεδιαστεί μετά από προσεκτική μελέτη των διαρκώς μεταβαλλόμενων 
αναγκών της κλινικής πρακτικής. Όμορφο, με πρωτοποριακά έξυπνο σχεδιασμό, φορητό και 
εύκολο στη λειτουργία του, είναι ίσως το ιδανικό B/W σύστημα για μία κτηνιατρική κλινική. 
 
Ο φορητός υπερηχοτομογράφος Mindray DP-30Vet έχει οθόνη LED, 12.1 ιντσών, υψηλής 
ευκρίνειας και με δυνατότητα κλίσης για καλύτερη θέαση από πολλές γωνίες.  
Απευθείας αποθήκευση των λαμβανομένων εικόνων, τόσων αυτών της σάρωσης όσων κι 
αυτών που λαμβάνονται από τη λειτουργία “cine-loop” είτε στη μνήμη της μονάδας είτε σε 
μνήμη USB, μόνο με το πάτημα ενός πλήκτρου.  
Η λειτουργία “Fast boot-up” επιτρέπει στη μονάδα να ανοίξει και να φτάσει σε κατάσταση 
ετοιμότητας για μετρήσεις, σε δεκαεπτά (17) μόλις δευτερόλεπτα. 
 

 
 



Ευελιξία σε κάθε σας βήμα 

 Οθόνη LED, 12.1 ιντσών, πολύ υψηλής ανάλυσης, με δυνατότητα κλίσης μέχρι 30ο για   
      πιο καθαρή θέαση 
 

 Πληκτρολόγιο φιλικό προς το χρήστη 

 Πτυσσόμενος πίνακας ελέγχου (fold-up control panel) 

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για συνεχή σάρωση ως και 1,5 ώρα 
 

 

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο QWERTY με οπίσθιο φωτισμό των πλήκτρων 

 
 

Επιταχύνετε τη ροή εργασίας σας 

Ο υπερηχοτομογράφος MINDRAY DP-30Vet θέτει στη διάθεσή σας ένα συνοπτικό αλλά 
πλούσιο ως προς τα γραφικά, περιβάλλον εργασίας, με πολλά λειτουργικά πλήκτρα, με σκοπό 
να βοηθά το χρήστη στο να εργάζεται γρήγορα κι έξυπνα σε ένα είναι οργανωμένο κι 
απολύτως ελεγχόμενο περιβάλλον όσον αφορά την παρεχόμενη εικόνα.  
Ο χρήστης παραμένει συγκεντρωμένος στην εργασία του, έχοντας να ελέγξει ελάχιστα 
πράγματα και δεν αποσπάται από το πως να αξιοποιήσει πλήρως τις  διαγνωστικές 
δυνατότητες του συστήματος και τελικά δουλεύει εξυπνότερα, γρηγορότερα και κυρίως 
αποτελεσματικότερα. Σ' αυτό βοηθούν λειτουργίες όπως: 
 
 

iStation™, έξυπνο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων των ασθενών, με  

επιπλέον δυνατότητες αρχειοθέτησης, επανεξέτασης κι εύκολης ανάκτησης όταν αυτό είναι 

ζητούμενο, το οποίο παρέχει: 

- Ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης στα δεδομένα των ασθενών 

- Λεπτομερή πληροφόρηση κι ενημέρωση, σχετικά με εξετάσεις των ασθενών 

- Έξυπνη αποθήκευση κι επανάκληση δεδομένων των ασθενών 

- Δυνατότητα αποστολής δεδομένων / εικόνων από εξετάσεις των ασθενών 

- Δυνατότητα διαγραφής δεδομένων / εικόνων από εξετάσεις των ασθενών 
 

 

Self-defined keys πλήκτρα όπου ο χρήστης ορίζει εξατομικευμένες εργασίες 
 

 

Άμεση αποθήκευση εικόνων: Με το πάτημα ενός πλήκτρου, οι εικόνες που επιθυμεί ο 
χρήστης θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν άμεσα είτε στον ενσωματωμένο σκληρό 
δίσκο του DP-30Vet είτε σε μνήμη USB. 
 
 

 
ISO9001/ISO13485 Certified  

Ο υπερηχοτομογράφος MINDRAY DP-30 Vet είναι πιστοποιημένος με το διεθνές 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001/ ISO 13485. 
 



Τρόποι λειτουργίας και επεξεργασίας εικόνας 
 
 

Ευρυζωνική, πολλαπλών συχνοτήτων απεικόνιση: B, B/B, 4B, B/M, M 
 
 

Προγράμματα επεξεργασίας της εικόνας: 
 
 

- THI (Tissue Harmonic Imaging): Ειδικό hardware και software για βελτίωση της εικόνας με   
   τη χρήση της δεύτερης αρμονικής συχνότητας της εκάστοτε εκπεμπόμενης συχνότητας. 
 
 

- TSI (Tissue Specific Imaging): Ειδικό λογισμικό για εξετάσεις σε ιστούς. 
 
 

- Image Zooming: Δυνατότητα πραγματοποίησης μεγέθυνσης (zoom) σε διάφορα σημεία   
   της λαμβανόμενης εικόνας, λόγω της καλής ανάλυσης του μηχανήματος. 
 
 

- One key Quick Image Optimization: Λειτουργία άμεσης βελτιστοποίησης της εικόνας με   
  εντολή επεξεργασίας της, με το πάτημα ενός πλήκτρου [one key quick image optimization   
  with IP (Image Processing)]. 
 
 

Περιβάλλον εργασίας του χρήστη: 
 

 

- Ιχνοσφαίρα (trackball), παραλλαγή του συνηθισμένου ποντικιού. Με την περιστροφή 
της, ο χρήστης μετακινεί το δείκτη στην οθόνη όπως ακριβώς και με το ποντίκι.               
Το trackball του DP-30Vet είναι μαλακό, σαφές, απαιτεί μικρή προσπάθεια για τη 
μετακίνηση και την περιστροφή του. Τα κουμπιά του εκτελούν: απλό κλικ, δεξί κλικ, διπλό 
κλικ και παρατεταμένο κλικ (σύρσιμο) ενώ έχει και δυνατότητα προεπιλογής των λειτουργιών 
που εκτελεί.  
 

8-Segment TGC (Time Gain Compensator): Πρόκειται για τεχνικό χαρακτηριστικό που 
συναντάμε σε υπερηχοτογράφους ανώτερης κατηγορίας, πολύ πιο ακριβούς από τον DP-
30Vet και που η MINDRAY αποφάσισε να τοποθετήσει σε όλα τα τύπου laptop μοντέλα της 
νεώτατης σειράς DP (DP-50Vet, DP-20Vet και DP-10Vet). Τα μοντέλα αυτά διαθέτουν TGC 
(εξισορροπιστής χρονικής ενίσχυσης, 8-τμημάτων), ο οποίος χρησιμοποιείται για το λόγο ότι 
το ακουστικό σήμα εξασθενεί σε σχέση με το βάθος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας ισχυρός 
στόχος σε μεγαλύτερο βάθος, να προκαλεί μικρότερη αντήχηση από ένα λιγότερο ανακλαστι-
κό που βρίσκεται σε μικρότερο βάθος, με αποτέλεσμα ο χρήστης να λαμβάνει λανθασμένα 
αποτελέσματα. Με το σύστημα TGC, ενισχύονται ουσιαστικά τα ασθενέστερα σήματα.  
 

- Λευκά πλήκτρα, η λειτουργία των οποίων θα καθοριστεί από το χρήστη (User 
Defined Blank keys): Πρόκειται ουσιαστικά για τη δυνατότητα δημιουργίας πλήκτρων 
σύντομης εκτέλεσης κάποιων από τις καθορισμένες λειτουργίες του υπερηχοτομογράφου, τις 
οποίες ο χρήστης μεταχειρίζεται συχνά. Του δίνεται λοιπόν η δυνατότητα δημιουργίας 
προεπιλεγμένων λειτουργιών (shortcut) με σκοπό την άμεση πρόσβαση στα menu 
λειτουργίας του όπως και σε άμεση προσαρμογή διαφόρων ενεργών παραμέτρων. 
 

- Πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό και δυνατότητα καθορισμού της έντασης του ήχου 
(Key Backlight Brightness & Volume presetable) 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Καθαρό βάρος: 5.5 κιλά (χωρίς τη μπαταρία) 
 

Διαστάσεις: Π x B x Υ:  35.4 x 29.0 x 16.1 εκατοστά 
 

Οθόνη: LED, 12.1 ιντσών, Υψηλής ανάλυσης (High-Resolution) 1024 x 768 
 

Γλώσσες του menu λειτουργίας: Οκτώ (8): Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 
Πορτογαλικά, Ρωσικά και Κινέζικα 
 

Ενέργεια: Το σύστημα λειτουργεί είτε με ρεύμα δικτύου πόλης 220-240V / 50-60Hz είτε με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Rechargeable Lithium-ion battery) 



 

Γίνετε πιο ευέλικτοι στο χώρο της κλινικής σας 

Ο υπερηχοτομογράφος MINDRAY DP-30 Vet είναι ανθεκτικός κι έχει μακρύτερο καλώδιο 
από ότι έχει ο συνήθης εξοπλισμός του είδους ώστε να αυξάνει την ευελιξία των κινήσεών 
σας εντός του χώρου του ιατρείου σας και να σας επιτρέπει να χειρίζεστε καλύτερα τα ζώα. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σ' ένα ευρύ φάσμα κεφαλών, κάποιες από τις οποίες 
διαθέτουν ακόμα και έξι (6) συχνότητες λειτουργίας. Διαθέτει ακόμα και κεφαλή linear 
endorectal (γραμμικής σάρωσης πεδίου), όπως και κεφαλές micro-convex (σάρωσης τομέα) 
με επιφάνεια με επιστρώσεις από υλικό που την προστατεύουν από χτυπήματα και πτώσεις 
(anti-decay surface) και μακρύτερο από ότι συνήθως καλώδιο, κεφαλές πολύ χρήσιμες για 
εξετάσεις σε κατοικίδια. 
 
Εφαρμογές: Μαλακά μόρια (κοιλιά), θώρακας, καρδιά, τένοντες, μικρά μέρη (small parts), 
οφθαλμολογικά, εξετάσεις του συστήματος αναπαραγωγής για ζώα όπως σκύλος, γάτα, 
ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα, κλπ. 
 
 

Μέσα αποθήκευσης / επανάκλησης και λειτουργίες αναπαραγωγής εικόνων: 

- Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος 320G για αποθήκευση εικόνων και δεδομένων 

- 2 θύρες USB  

- Εικόνες μονού καρέ (Single-frame images) σε μορφές (formats): BMP, JPG, DCM, FRM 

- Εικόνες πολλαπλού καρέ (Multi-frame images) σε μορφές (formats): AVI, DCM, CIN 

- iVisionΤΜ: Demo player 

- Cine review: Auto, Manual (auto review segment can be set), supports linked cine review  
  for 2D, M images. 
- Χωρητικότητα μνήμης Cine: (Μέγιστη) 

- B mode: 1528 εικόνες (frames) 

- M mode: 80.6 s 

  
 
 

Βασικός εξοπλισμός (Standard Configuration) 
 

 Μονάδα παραγωγής υπερήχων, με ενσωματωμένη οθόνη LED, 12.1 ιντσών με δυνατότητα 
κλίσης 30ο, υψηλής ανάλυσης (High-Resolution) 1024 x 768 

 Απεικόνιση σε λειτουργίες (Imaging modes): B/2B/4B/M/B+M 
 Cineloop 1528 εικόνων (frames) 
 400M χώρος αποθήκευσης εικόνων 
 8-segment TGC (εξισορροπιστής χρονικής ενίσχυσης, 8-τμημάτων) 
 Μία υποδοχή σύνδεσης ηχοβόλου κεφαλής 

 Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) 
 Λαβή 
 Δείκτες: Ισχύος (Power) / επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας / Αναμονής (Standby) / 

χωρητικότητας του σκληρού δίσκου (HDD status) 
 

 TΗI (Tissue Harmonic Imaging): Ειδικό hardware και software για βελτίωση της εικόνας με 
τη χρήση της δεύτερης αρμονικής συχνότητας της εκάστοτε εκπεμπόμενης συχνότητας. 

 Istation™ Έξυπνο σύστημα διαχείρισης δεδομένων των ασθενών 
 Δύο θύρες USB 
 Μία θύρα  VGA 

 Μία θύρα  S-video 
 Λογισμικά πακέτα μετρήσεων κι υπολογισμών (Measurement & Calculation software packages) 
 



 

Προαιρετικός εξοπλισμός (Optionals): 
 

 Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος 320G για αποθήκευση εικόνων και δεδομένων 

 Υποδοχή σύνδεσης δεύτερης ηχοβόλου κεφαλής 

 DICOM 3.0: Λογισμικό αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, αποστολής κι εκτύπωσης 
ψηφιακών εικόνων, σε ειδικό περιβάλλον. Αυτόματη καταχώρηση σε βάση δεδομένων 
των ασθενών. Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στο Internet ή Intranet με εξειδικευμένο 
λογισμικό για μορφοποίηση κι αποστολή εικόνων μέσω αυτών. Άμεση σύνδεση μέσω 
δικτύου σε οποιοδήποτε PC ή δίκτυο PC με δυνατότητα DICOM 3.0. με σκοπό την 
αρχειοθέτηση ασθενών και την αποστολή δεδομένων 

 Μπαταρία ιόντων λιθίου, για συνεχή σάρωση 90 λεπτών 

 Αδιάβροχο ποδοχειριστήριο (Water-resistant footswitch) 

 Ειδικό Trolley μεταφοράς UMT 110 

 Θήκη (τσάντα) μεταφοράς, προστασίας κι αποθήκευσής του 

 Ειδικό κάλυμμα πληκτρολογίου για προστασία από τη σκόνη 

 Βελόνες βιοψίας με τους οδηγούς τους (Needle-guided brackets) 

 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής εικόνων video (SONY ή Mitsubishi) 

 Μεγάλη γκάμα ηχοβόλων κεφαλών (φαίνονται παρακάτω) 

 
 
 

   

Βελόνα βιοψίας 
Needle-guided brackets_1 

Βελόνα βιοψίας 
Needle-guided brackets_2 

Βελόνα βιοψίας 
Needle-guided brackets_3 

 
 

 

 

 

 

 

Trolley μεταφοράς για τον υπερηχοτομογράφο MINDRAY DP-30Vet 
Στην τρίτη εικόνα φαίνεται κι ο εκτυπωτής εικόνων video 

Θήκη (τσάντα) μεταφοράς, 
προστασίας κι αποθήκευσης  
του υπερηχοτομογράφου 

MINDRAY DP-30Vet 

 



 
 

Μεγάλη γκάμα ηχοβόλων κεφαλών: 

 35C50EA Convex Array Transducer: (2.0/3.5/5.0/6.0/H4.6/H6.0 MHz) 

 35C20EA Micro-Convex Array Transducer: (2.0/3.5//6.0 MHz) 

 65C15EA Micro-Convex Array Transducer: (5.0/6.5/7.5/8.5 MHz) 

 65C15EAV 3m cable Veterinary Micro-Convex array transducer: (5.0/6.5/7.5/8.5 MHz) 

 65EC10EB Veterinary Electronic endo-cavity transducer (5.0/6.5/8.0 MHz) 

 75L53EA Linear Array transducer: (5.0/7.5/8.5/10.0MHz) 

 75L38EA Linear Array Transducer: (5.0/7.5/8.5/10MHz) 

 50L60EAV Linear Array Transducer: (4.0/5.0/6.0/7.5MHz) 

 75L50EAV Linear Array Transducer: (5.0/7.5/8.5/10MHz) 

 
 

   
35C50EA Convex Array 

Transducer 

35C20EA Electronic micro-

convex array transducer 

65C15EA Micro-Convex Array 

Transducer 

2.0/3.5/5.0/6.0/H4.6/H6.0 MHz 35C20EA 2.0/3.5/6.0MHz 5.0/6.5/7.5/8.5 MHz 

 

 

   

65EC10EB Veterinary 
Electronic endocavity 

transducer 

75L53EA Linear Array 
transducer  

65C15EAV, 3m cable Veterinary 
Electronic micro-convex array 

transducer 

5.0/6.5/8.0 MHz 5.0/7.5/8.5/10.0MHz  

 
 

   

75L38EA Linear Array 
Transducer 

50L60EAV Linear Array 
Transducer (rectal probe) 

75L50EAV Linear Array 
Transducer (rectal linear) 

5.0/7.5/8.5/10 MHz 4.0/5.0/6.0/7.5 MHz 5.0/7.5/8.5/10 MHz 

 

 

 



 

Ηχοβόλοι κεφαλές για τον υπερηχοτομογράφο MINDRAY DP-30Vet 
 

 
 

 
Αναλυτικότερα: 
 

α). Κεφαλές Convex (micro-Convex, Convex και Endo-cavity array transducers) 
 

Διατίθενται τέσσερις (4) κεφαλές σάρωσης πεδίου (τομέα), δύο (2) τύπου micro-
Convex που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ακτίνα τους (radius footprint), μία (1) 
τύπου Convex και μία micro-Convex Endo-cavity. 
Ειδικό “biopsy kit” αποτελούμενο από βελόνα βιοψίας με οδηγό, διατίθεται για όλες τις 
κεφαλές Convex (micro-Convex, Convex και Endo-cavity array transducers). 
 

65C15EA Electronic micro-Convex array transducer 
(συχνότητες: 5.0/6.5/7.5/8.5 MHz) 
 

Η ηχοβόλος κεφαλή Mindray 65C15EA (Electronic micro-
Convex array transducer) με τέσσερις συχνότητες λειτουργίας 
5.0/6.5/7.5/8.5 MHz  είναι η κεφαλή με το μεγαλύτερο πεδίο 
εφαρμογής στην ιατρική ζώων συντροφιάς. Εξαιρετική για 
εξετάσεις μαλακών μορίων, θώρακα, κοιλίας και καρδιάς.  
Με ακτίνα (radius footprint) μόλις 15 mm, δίνει τη δυνατότητα 
σάρωσης σε περιοχές δύσκολα προσβάσιμες από άλλες 
κεφαλές. Παρέχει την καλύτερη εικόνας της σε βάθος 11,9 cm 
από την επιφάνεια σάρωσης. Αποτελεί την πρώτη επιλογή των 
κτηνιάτρων που κατά κύριο λόγο βλέπουν μικρά ζώα. 

 



 
 

35C20EA Electronic micro-Convex array transducer 
(συχνότητες: 2.0/3.5/5.0 MHz) 
 

Η ηχοβόλος κεφαλή Mindray 35C20EA (Electronic micro-Convex 
array transducer) με συχνότητες λειτουργίας 2.0/3.5/5.0 MHz έχει 
ως κύριο πεδίο εφαρμογής τις εξετάσεις μαλακών μορίων, θώρακα, 
κοιλίας και καρδιάς στα ιπποειδή και στα μεγάλα ζώα.  
Με ακτίνα (radius footprint) 20mm, έχει δυνατότητα σάρωσης σε 
περιοχές δύσκολα προσβάσιμες από άλλες κεφαλές.  
Παρέχει την καλύτερη εικόνας της σε βάθος 24,8 εκατοστά από 
την επιφάνεια σάρωσης. 

 
 
 

35C50EB Electronic Convex array transducer  
(συχνότητες: 2.0/3.5/5.0 MHz) 
 

Με κεφαλή ακτίνας 50 mm και δυνατότητα παρατήρησης σε μεγάλο 
βάθος λόγω του εύρους συχνοτήτων της (παρέχει την καλύτερη 
εικόνας της σε βάθος 24,8 εκατοστά από την επιφάνεια σάρωσης), η 
ηχοβόλος κεφαλή Mindray 35C20EB (Electronic Convex array 
transducer) με συχνότητες λειτουργίας 2.0/3.5/5.0 MHz έχει ως 
πεδίο εφαρμογής τις εξετάσεις μαλακών μορίων και κοιλίας στα 
μεγάλα ζώα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 
εγκυμοσύνης και για την εν γένει εξέταση του συστήματος 
αναπαραγωγής στα παραγωγικά ζώα. 

 
65EC10EB Electronic Endo-cavity transducer (συχνότητες: 5.0/6.5/8.5 MHz) 
 
 

 
 

Η ηχοβόλος κεφαλή Mindray 65ΕC10EΒ (Electronic Endo-cavity array transducer) με 
τέσσερις συχνότητες λειτουργίας 5.0/6.5/7.5/8.5 MHz  είναι μία ιδιαίτερη – κατασκευαστικά –
κεφαλή με κυριότερο πεδίο εφαρμογής την εξέταση του συστήματος αναπαραγωγής στα 
παραγωγικά ζώα (transvaginal ή rectal probe) αλλά και την απεικόνιση διαφόρων εσωτερικών 
δομών. Με ακτίνα (radius footprint) μόλις 10 mm, δίνει τη δυνατότητα σάρωσης σε περιοχές 
δύσκολα προσβάσιμες από άλλες κεφαλές. Παρέχει την καλύτερη εικόνας της σε βάθος 11,9 
cm από την επιφάνεια σάρωσης.  
 
 
β). Κεφαλές Linear (Linear array transducers) 
 

Διατίθενται τέσσερις (4) κεφαλές γραμμικής σάρωσης (Linear), δύο για χρήση σε ζώα 
συντροφιάς και δύο για χρήση σε μεγαλύτερα ζώα. Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τo 
“βήμα” τους, δηλαδή ως προς το μήκος της επιφάνειάς τους (footprint), τις συχνότητες 
λειτουργίας και τον τρόπο χρήσης τους [οι δύο απ’ αυτές είναι κεφαλές ορθού (endo-rectal)]. 
 



75L38EB Electronic Linear array transducer (συχνότητες: 
5.0/7.5/8.5/10.0 MHz) 
 

Η ηχοβόλος κεφαλή Mindray 75L38EB (Electronic Linear array 
transducer) με τέσσερις συχνότητες λειτουργίας 5.0/7.5/8.5/10.0 
MHz  είναι κεφαλή με αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογής, τόσο στην 
ιατρική μεγάλων ζώων όσο και σε ζώων συντροφιάς.  
Εξαιρετική για εξετάσεις τενόντων σε μεγάλα ζώα, για εξετάσεις 
μυοσκελετικού σε ιπποειδή και πολύ χρήσιμη ως συμπληρωματική 
– δεύτερη – κεφαλή της micro-Convex 65C15EA για εξετάσεις 
μαλακών μορίων και του βολβού του ματιού σε ζώα συντροφιάς.  

 
Με βήμα (footprint) 38 mm, παρέχει την καλύτερη εικόνα της σε βάθος 11,9 cm από την 
επιφάνεια σάρωσης. Αποτελεί τη δεύτερη επιλογή των κτηνιάτρων που κατά κύριο λόγο 
βλέπουν μικρά ζώα. Ειδικό “biopsy kit” αποτελούμενο από βελόνα βιοψίας με οδηγό, 
διατίθεται για την ηχοβόλο κεφαλή Mindray 75L38EB (Electronic Linear array transducer). 
 

75L60EΑ Electronic Linear array transducer 
(συχνότητες: 5.0/7.5/8.5/10.0 MHz) 
 

Η ηχοβόλος κεφαλή Mindray 75L60EB (Electronic Linear 
array transducer) με τέσσερις συχνότητες λειτουργίας 
5.0/7.5/8.5/10.0 MHz  είναι παρόμοια με την παραπάνω 
Linear κεφαλή 75L38EB αλλά με σημαντικά μεγαλύτερο 
βήμα (footprint 60 mm έναντι 38 mm) γεγονός που την 
καθιστά πιο χρήσιμη σε μεγαλύτερα ζώα. Προορίζεται για 
εξετάσεις τενόντων σε μεγάλα ζώα, για εξετάσεις του 
μυοσκελετικού σε ιπποειδή για εξετάσεις των αγγείων και 
για εξετάσεις του βολβού του ματιού σε ζώα συντροφιάς.  

 

Δε διατίθεται “biopsy kit” για τη συγκεκριμένη ηχοβόλο κεφαλή. 
 

 

Τέλος, ακολουθούν οι δύο Linear κεφαλές ορθού (endo-rectal probes). 
 

75L50EAV Electronic Linear Endo-rectal trans ducer 
(συχνότητες: 5.0/6.5/8.5 MHz) 
 

Η ηχοβόλος κεφαλή Mindray 75L50EAV (Electronic Linear Endo-
rectal transducer) με τρεις συχνότητες λειτουργίας 5.0/6.5/8.5 
MHz είναι κατάλληλη για εξέταση του αναπαραγωγικού συστήμα-
τος σε ιπποειδή και βοοειδή, ειδικά για τη διάγνωση εγκυμοσύνης 
σε πρώιμα στάδια της κύησης (early pregnancy). Σ’ αυτό βοηθά 
το μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων της κεφαλής, συγκριτικά με 
την άλλη κεφαλή ορθού (endo-rectal) που διατίθεται, την κεφαλή 
50L60EAV (με συχνότητες λειτουργίας 4.0-6.0 MHz).  
Περιστασιακά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για απεικονίσεις 
τενόντων  σε μεγάλα ζώα και σε ιπποειδή. Τέλος, είναι η δεύτερη 
από τις 8 συνολικά κεφαλές του υπερηχοτομογράφου MINDRAY 
DP-10Vet για την οποία δε διατίθεται “biopsy kit”. 

 

 
 



50L60EAV Electronic Linear Endo-rectal transducer 
(συχνότητες: 4.0/5.0/6.0 MHz) 
 

Η ηχοβόλος κεφαλή Mindray 50L60EAV (Electronic Linear Endo-
rectal transducer) με τρεις συχνότητες λειτουργίας 4.0/5.0/6.0 
MHz είναι κατάλληλη για γενική εξέταση του αναπαραγωγικού 
συστήματος σε ιπποειδή και βοοειδή (well-suited for overall 
equine and bovine reproductive scanning). Ο έμπειρος χρήστης 
μπορεί να διαγνώσει εγκυμοσύνη σε πρώιμα στάδια της κύησης 
(early pregnancy) αν και η προηγούμενη endo-rectal κεφαλή 
75L50EAV είναι περισσότερο κατάλληλη για το σκοπό αυτό. 
Περιστασιακά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για απεικονίσεις 
τενόντων  σε μεγάλα ζώα και σε ιπποειδή. Ειδικό “biopsy kit” 
αποτελούμενο από βελόνα βιοψίας με οδηγό, διατίθεται για 
αυτήν την ηχοβόλο endo-rectal κεφαλή Mindray 50L60EAV. 

 

 

 
 

 
 



 

 


