
Υπερηχοτομογράφος Mindray DP-50Vet 
 

Ψηφιακή Υπερηχοτομογραφία στο maximum 

O νεώτερος ασπρόμαυρος υπερηχοτομογράφος της MINDRAY, το μοντέλο που ενσωματώνει 
το σύνολο της προόδου που έκανε η εταιρία τα τελευταία χρόνια στους τομείς ποιότητα 
εικόνας, φορητότητα και τεχνολογία. Πολύ φιλικό στο χρήστη, δίνει μεγάλες δυνατότητες 
στη διάγνωση, αξιοποιώντας προς όφελος του ασθενούς του, όλες τις παραπάνω καινοτομίες. 
O υπερηχοτομογράφος DP-50Vet αποτελεί πλέον μηχάνημα αναφοράς στο είδος και στην 
κατηγορία του, έχοντας γίνει ένα “μηχάνημα - θρύλος” εκπληρώνοντας στο ακέραιο το όραμα 
της ομάδας που τον σχεδίασε και τον ανέπτυξε.  
 

Με απαράμιλλη ασπρόμαυρη εικόνα που έθεσε τα standards στην κατηγορία B/W, επιτρέπει 
στο χρήστη να κάνει πολλά περισσότερα, σε λιγότερο χρόνο, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην 
ποιότητα της διάγνωσης. Αποτελώντας ουσιαστικά το βήμα πριν από τον κόσμο των 
έγχρωμων Doppler, o υπερηχοτομογράφος DP-50Vet έχει συγκρίσιμη εικόνα με τα πιο 
πολλά οικονομικά, έγχρωμα μοντέλα υπερηχοτομογράφων και πολλές, αληθινά καινοτόμες 
ικανότητες, διατηρώντας παράλληλα σε ανεκτά επίπεδα, τον προϋπολογισμό του ιατρείου. 
 
O υπερηχοτομογράφος DP-50 Vet αποτελεί σήμερα μηχάνημα αναφοράς στην κατηγορία του 
 

 

 

 

Εξαιρετική εργονομία με σχεδιασμό 

Ο DP-50Vet 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 κλινική. Κομψό, με 
πρωτοποριακό, μοντέρνο σχήμα, ιδιαίτερα ανθεκτικό ως κατασκευή. Φιλικό προς το χρήστη 
πληκτρολόγιο με κειμενογραφή και διάφορα χειριστήρια ελέγχου. Ελαφρύ, επιτρέπει τη 
μετακίνησή του οπουδήποτε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Με οθόνη LCD 15", υψηλής ανάλυσης 
(High resolution), ευρείας γωνίας (wide-angle), με δυνατότητα κλίσης για πιο καθαρή θέαση. 
 



 

 
 
 

Σύστημα που εμπνέει εμπιστοσύνη όσον αφορά 
τις δυνατότητες διάγνωσης που δίνει στο χρήστη 
του καθώς ενσωματώνει κάθε προηγμένη 
τεχνολογία απεικόνισης, χαρακτηριστκό που 
επιτρέπει βαθύτερη διείσδυση και υψηλότερη 
ανάλυση, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο σίγουρη 
διάγνωση, σε ένα ευρύτατο φάσμα κλινικών 
εφαρμογών της κτηνιατρικής επιστήμης. 

 

 

 

Ο υπερηχοτομογράφος DP-50Vet παρέχει μια σειρά από μοναδικές δυνατότητες στο 
χρήστη του, όπως: 
 

iTouch™ Auto Optimization (πλήκτρο αυτόματης βελτιστοποίησης εικόνας):  

Άμεση βελτιστοποίηση της ομοιομορφίας και δυναμικής της περιοχής εξέτασης με το πάτημα 
ενός πλήκτρου, κάνει το DP-50 πολύ βολικό και αποτελεσματικά λειτουργικό. 
 

iClear ™  

Κλιμάκωση του μεγέθους της εικόνας με σκοπό την έξυπνη ανίχνευση δομών διαφορετικού 
μεγέθους και δομής, με συνέπεια τη βελτίωση της ακρίβειας σάρωσης. 
 



 

Phase Shift Harmonic Imaging:  
Ενίσχυση της αντίθεσης (contrast resolution) και βελτίωση της ποιότητας της εικόνας με το 
διαχωρισμό της βασικής συχνότητας (basal frequency) από το αρμονικό περιεχόμενο 
(harmonic content) 
 

Εξυπνότερη, γρηγορότερη κι αποτελεσματικότερη ροή εργασίας:  
Ο DP-50Vet διαθέτει ένα συνοπτικό αλλά πλούσιο ως προς τα γραφικά, περιβάλλον εργασίας, 
με πολλά λειτουργικά πλήκτρα, με σκοπό να βοηθά το χρήστη στο να εργάζεται γρήγορα και 
έξυπνα σε ένα 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. 
 
Άμεση αποθήκευση εικόνων: Με το πάτημα ενός πλήκτρου, οι εικόνες που επιθυμεί ο 
χρήστης θα μεταφερθούν άμεσα είτε στην ενσωματωμένη μνήμη του DP-50Vet είτε σε 
μνήμη USB. 
 
Επιτόπου σύνταξη αναφοράς (Onboard reporting): Διατίθενται τυποποιημένα πρότυπα 
στο λογισμικό που συνοδεύει τον υπερηχοτομογράφο, που αφορούν διάφορες εφαρμογές και 
που βοηθούν το χρήστη στο να συντάξει επιτόπου αναφορά, με το πέρας της εξέτασης. 
 
Συμβατότητα εργασίας σε περιβάλλον DICOM 3.0 (DICOM 3.0 Compliant): 

 Δομημένες αναφορές βασισμένες σε πρότυπα (Structured reporting) 

 Worklist 

 Eκτύπωση εικόνων DICOM  

 Αποθήκευση εικόνων DICOM  
 

 
 
 
 
Ο υπερηχοτομογράφος DP-50Vet δέχεται μια σειρά από ηχοβόλους κεφαλές,  οι οποίες 
ανάλογα με το είδος και τη συχνότητα λειτουργίας τους, επιτρέπουν στο χρήστη του να 
ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε σχεδόν περιστατικό. Οι κεφαλές (όλες πολλαπλής συχνότητας) 
είναι είτε σάρωσης τομέα (micro-convex και convex) είτε γραμμικής σάρωσης (τύπου Linear), 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και δύο κεφαλές endorectal, για χρήση σε μεγαλύτερα ζώα.  
Εικονίζονται όλες στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται επίσης και οι κυριότερες εφαρμογές 
στις οποίες χρησιμοποιούνται: 
 



 

Ηχοβόλοι κεφαλές για τον υπερηχοτομογράφο MINDRAY DP-50Vet 
 

 
 

 
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. 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

Η πρώτη εικονιζόμενη ηχοβόλος κεφαλή (Mindray 65C15EA Micro-Convex Ultrasound 
Transducer Probe), τριπλής συχνότητας (Frequency: 5.0/6.5/8.0 MHz) είναι αυτή που 
επιλέγουν οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπερηχοτομογράφο σε ζώα συντροφιάς.  
 
Η πρώτη εικονιζόμενη 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 που 
επιλέγουν οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπερηχοτομογράφο κατά κύριο λόγο σε ζώα 
συντροφιάς. Εξαιρετική για εξετάσεις μαλακών μορίων, θώρακα, κοιλίας και καρδιάς.  
 
 
 

Άλλα αξεσουάρ που διατίθενται για τον υπερηχοτομογράφο DP-50Vet 
 

 
   

Βελόνα βιοψίας 
Needle-guided brackets_1 

Βελόνα βιοψίας 
Needle-guided brackets_2 

Βελόνα βιοψίας 
Needle-guided brackets_3 

 

 

 

 

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία  
για τον υπερηχοτομογράφο 

MINDRAY DP-50Vet 

Trolley για τον 
υπερηχοτομογράφο 
MINDRAY DP-50Vet 

Τσάντα για τον 
υπερηχοτομογράφο 
MINDRAY DP-50Vet 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 


