SHOCKWAVE & DIAGNOSTISK ULTRALYD

STORZ MEDICAL lancerer nu den nyeste generation af radierende og fokuserende
shockwaveteknologi. Den nye »ULTRA« serie har et attraktivt design, innovative
tekniske funktioner og den eksklusive »ICE Shock Wave Portal«.
MASTERPULS MP50 ”ULTRA” &
MASTERPULS MP100 ”ULTRA”
• Radierende shockwaveteknologi
• Ergonomisk og let håndtag med alle indstillingsmuligheder
integreret i håndtaget, der gør det nemt for behandleren at
skifte mellem diverse frekvenser og tryk
• Let og mobilt system, som starter hurtigt op
og sikrer, at systemet kan bruges effektivt
i flere behandlingsrum
• Nem at rengøre og vedligeholde.
• Meget lydsvag kompressor.

Tekniske data - MP50:
Vægt:
9,5 kg
Tryk:
1.0–4.0 bar
Frekvens (R-SW):
1–15 Hz
Frekvens (V-ACTOR): 1–21 Hz

Tekniske data - MP100:
Vægt:
10.5 kg
Tryk
1.0–5.0 bar
Frekvens (R-SW):
1–21 Hz
Frekvens (V-ACTOR): 1–31 Hz

Tekniske data - T-Top:
Energi densitet (F-SW): 0.01–0.55 mJ/mm2
Energi densitet (DF-SW): 0.01–1.24 mJ/mm2

NYHED
Nyt SEPIA+
håndtag

DUOLITH SD1 T-TOP ”ULTRA”
• Fokuserende shockwaveteknologi
• Nyt SEPIA+ håndtag med alle funktioner integreret ergonomisk korrekt og let behandlerhåndtag, der gør
det nemt kontinuerligt at skifte mellem behandlingstyper
og intensiteter
• Kompakt og mobilt system som sikrer, at systemet kan
bruges effektivt i flere behandlingsrum
• Hurtigt opstart
• Meget lydsvag kompressor og nem at rengøre
• Adgang til ”ICE Shockwave Portal”
• Touch screen monitor (option)

DUOLITH SD1 TOWER ”ULTRA”
• Radierende og fokuserende shockwaveteknologi
• Nyt og revolutionerende behandlingsredskab, hvor behandleren
let og hurtigt kan skifte mellem radierende og fokuserende
shockwavebehandling
• Overskueligt display med direkte angivelse af applikationstryk
• Angivelse af diagnosespecifikke behandlingsstrategier på
touch screen monitor
• Smart opbygget trykfølsom skærm med alle relevante
oplysninger omkring behandlingstryk, frekvens og dybde
• Adgang til ”ICE Shockwave Portal”
• Ergonomisk designet håndtag, optimeret for anvendelse
uden træthed for behandleren
• Lydsvag applikation hvilket betyder, at behandleren kan
kommunikere med patienten under behandlingen

Tekniske data - Tower:
Tryk (R-SW):
Frekvens (R-SW):
Frekvens (V-ACTOR):
Energi densitet (F-SW):
Energi densitet (DF-SW):

1.0–5.0 bar
1–21 Hz
1–35 Hz
0.01–0.55 mJ/mm2
0.01–1.24 mJ/mm2

SonoSite blev grundlagt i 1999 med det formål at udvikle en bærbar ultralydsscanner,
der vejede mindre en 5 kg, og robust nok til at tåle at blive anvendt i ekstreme miljøer.
Resultatet at dette arbejde blev lanceringen af verdens første mobile digitale ”point-of-care”
ultralydsscanner. Frem til i dag er mere end 70.000 systemer installeret verden over.
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S-MSK er kendetegnet ved et meget enkelt brugerinterface,
samt en fantastisk billedkvalitet. Via unikke softwareteknologier
(SonoMB, SonoHD og SonoADAPT), dannes det bedste billede
indenfor den givne applikation. Via en ”Tripple Transducer
Connector” kan op til 3 transducere være tilkoblet samtidigt.
S-MSK er forsynet med indbygget genopladeligt batteri med
mulighed for op til 3 timers kontinuerlig drift. 5 års garanti på
både scanner og transducere

M-TURBO C
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M-Turbo C er kendetegnet ved et enkelt brugerinterface, samt
en fantastisk billedkvalitet. M-Turbo C er forberedt til, og kan
anvendes til, alle typer kliniske undersøgelser. Via en ”Tripple
Transducer Connector” kan op til 3 transducere være tilkoblet
samtidigt. M-Turbo C er forsynet med indbygget genopladeligt batteri med mulighed for op til 3 timers kontinuerlig drift,
og derfor er et godt valg hvis man har behov for et tage
udstyret med ud af klinikken. 1 års garanti på scanner og
5 års garanti på transducere.
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Markedets bedste point-of-care ultralydsscanner. Den store
skærm, og ikke mindst det store 2D billedfelt, kombineret
med en sublim billedkvalitet, gør det nemmere at se detaljer,
og styrker den diagnostiske sikkerhed ved eksempelvis MSK
undersøgelser. Edge kan anvendes til alle typer undersøgelser.
Edge er forsynet med indbygget genopladeligt batteri med
mulighed for op til 3 timers kontinuerlig drift, og er derfor et
godt valg hvis man har behov for at tage udstyret med ud af
klinikken. 5 års garanti på både scanner og transducere.
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Om Secma
Secma har i dag 22 ansatte med kontorer i Danmark, Sverige,
Norge og Holland. Secma er markedsledende indenfor ultralydsscannere til scanning af bevægeapparatet, og har igennem
en lang årrække været med til at implementere og eksekvere
klinisk uddannelse i et bredt udvalg af specialer.
Med lanceringen af Storz shockwave koncept styrker Secma
sin position indenfor det muskuloskeletale område, qua den

Serviceafdeling
Vores serviceafdeling har, gennem mange års erfaring med
medicoteknisk udstyr, fået opbygget en hurtig, kvalificeret
og professionel support. Det er vigtigt at vores kunder, såvel
brugere af udstyret som ansvarlige medicoteknikere, oplever
en kvalificeret support i hele produktets levetid.

oplagte sammenhæng imellem den diagnostiske ultralydsscanning og den behandlende shockwave terapi.
Secma sætter en ære i at levere værdiskabende rådgivning
til vores kunder, for at opnå et professionelt samarbejde.
Secma er kendetegnet ved kvalitet, viden og innovation,
og det danner grundlag for alt, vi foretager os.

Serviceaftaler og support
Vi tilbyder forskellige løsninger, lige fra
simpel reparationsservice til kundespecifikke
serviceaftaler.

Storz Secma Serviceaftale
Secma tilbyder tilpassede serviceaftaler til netop dit Storz
apparat for at sikre dig bedst muligt imod uventede fejl og
nedbrud, forlænge levetiden på dit apparat, samt sikre dig
en hurtig og professionel support, hvis uheldet skulle være
ude. Med en Secma serviceaftale vil dit udstyr, i tilfælde af
nedbrud, som regel være funktionsdygtig igen inden for
max. 5 arbejdsdage.

BASIS: 20% rabat på reservedele og timepris
MINI: 20% rabat på reservedele og GRATIS timepris
MAXI: GRATIS reservedele og timepris
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