
El tipi, tüm vücut 
görüntülemesi.  

Her zaman, her yerde.
Disiplinler ve bakım ayarlarıyla bakım standardınızı 

yükselten başucu tanı bilgileri.

butterflynetwork

butterflynetworkbutterflynetinc

butterflynetinc

Gücünü Ultrason on-chip™ teknolojisinden alan Butterfly iQ+.  
Dayanıklı, el tipi bir cihazla üç dalga formuna erişin.

butterflynetwork.com/int/tr-tr

https://www.instagram.com/butterflynetwork/
https://www.youtube.com/butterflynetwork
https://www.facebook.com/butterflynetinc/
https://twitter.com/ButterflyNetInc
http://www.butterflynetwork.com/int/tr-tr/
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Akciğer

MSK

Mesane

Kardiyak

Ultrasonu kolaylaştırmak için tasarlandı. Probu uyumlu iOS veya Android 
cihazınıza bağlayın, parmağınızı kaydırarak saniyeler içinde 22 ön ayar 
arasından seçim yapın ve taramaya başlayın.

Daha net, daha hızlı görüntüleme.

Hızlı TTE gerçekleştirin, 
kapakçık hastalığı şüphesini 
değerlendirin, kalbi aynı 
anda iki düzlemde görün 
ve ejeksiyon fraksiyonunu 
otomatik olarak hesaplayın.

Yırtık ve kırıkları 
değerlendirin, klinikte ya da 
taç çizgisinde oyuna dönme 
kararlarını destekleyin.

Solunum bozukluğunu 
değerlendirin ve B-çizgilerinin 
varlığını güvenilir bir şekilde 
tespit edin.

Dakikalar içinde 3D render 
ile otomatik mesane hacmi 
hesaplamalarını alın.

Kardiyak

MSK

Akciğer

Mesane

Tüm karşılaştırma ifadeleri, birinci nesil iQ ürünü için geçerlidir.
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Zorlu hat yerleşimleri için hassas kılavuz. 
Biplane Imaging™ ile uzun ve kısa ekseni 
eşzamanlı olarak görselleştirin ve NeedleViz™ 
teknolojisi ile iğneleri ekranda vurgulayın.

Prosedürleri güvenle 
yönlendirin.

Uzmanlık alanları için farklı uygulamalarla 
beş görüntüleme modu.

B-modu

M-modu

Renkli Doppler

Power Doppler

Atımlı Dalga Doppler

Bir prob.  
Beş görüntüleme modu.
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Tarama yaparken ortak çalışanlarla  
görüntülü arama yapın, görüntüleri gerçek 
zamanlı olarak görüntüleyin ve ön ayarı, 
modu, kazancı ve derinliği uzaktan ayarlayın.

Butterfly uygulamasından çıkmadan, hassas 
bilgiler silinecek şekilde çalışmaları gönderin.

Butterfly Cloud sınırsız, güvenli görüntü 
depolama olanağı sağlar. Ekip görüntü 
arşivleri, özelleştirilebilir çalışma sayfaları 
aracılığıyla gerçek zamanlı yorum yapmaya 
ve çalışmaları sorunsuz bir şekilde 
belgelendirmeye olanak sağlar.

Nerede olursanız olun, ultrason 
rehberliği verin veya alın.

Danışmanlık almak: Şimdi kısa 
mesaj göndermek kadar kolay.

Her görüntüyü emniyetli ve 
güvenli bir şekilde saklayın.

Dakikalar içinde taramadan belgelendirmeye geçin. IQ+, her görüntüden 
en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olmak için yazılımımızın depolama ve 
iş birliği özellikleriyle birlikte çalışır.

Bağlantılı bakım, daha güçlü bakımdır.

TeleGuidance™ yalnızca iOS cihazlarında kullanılabilir.
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Ultrason yolculuğunuzda size eşlik eden  
güçlü eğitim ürünleri.

Gerçek zamanlı tarama rehberliği alın. 

Eğitimsel Görüntüleme Rehberliği, en iyi 
görüntüyü yakalamanıza yardımcı olmak için 
görüntü kalitesiyle ilgili gerçek zamanlı geri 
bildirim sağlar.*

Kendinize güvenin.

Butterfly uygulamasından çıkmanıza  
gerek kalmadan, düzinelerce uygulamayı 
kapsayan hızlı, uzman rehberliğindeki  
video eğitimlerine erişin.*

Eğitim için tasarlandı.

İhtiyacınız olduğunda hazır. Askeri sınıf* testler, 
iQ+’ın bel hizasından düşmeye dayanabildiğini 
kanıtlamıştır. Suya ve toza dayanıklıdır** ve 
ezilmelere ve sıkışmalara karşı test edilmiş, 
değiştirilebilir bir kabloya sahiptir.

En zor mesailerinizle başa 
çıkacak şekilde tasarlandı. 

* Buradaki bilgiler, profesyonel klinisyen eğitimi ve deneyiminin yerini alamaz ve olası tüm hasta varyasyonlarını kapsamayabilir. 
Hasta bakımı ve her zaman kendi bağımsız klinik yargısını kullanması tamamen klinisyenlerin sorumluluğundadır.

† MIL-STD-810G 

‡ Probun arkasındaki hatta kadar IP67.
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22 klinik ön ayar

Teletıp

Gelişmiş görüntüleme araçları

Tam özellik listesi.

Batın

Batın Derin

Aort ve Safra Kesesi

Mesane

Kardiyak

Kardiyak Derin

Coherence Görüntüleme

FAST

Akciğer

MSK-Yumuşak Doku

Muskuloskeletal

Sinir

OB 1/GYN

OB 2/3

Oftalmik

Pediyatrik Batın

Pediyatrik Kardiyak

Pediyatrik Akciğer

Küçük Organlar

Vasküler: Erişim

Vasküler: Karotid

Vasküler: Derin Ven

Butterfly TeleGuidance™

Otomatik Mesane Hacmi Hesaplama

Otomatik Ejeksiyon Fraksiyonu

Eğitsel Görüntüleme Rehberliği

Biplane Imaging™

 Needle Viz™

Orta Hat İşaretleme Aracı

OB Hesaplamaları

5 Etiketleme Protokolü

Pelvik Hacmi Hesaplama

Butterfly iQ+™, eğitimli sağlık uzmanları tarafından tanısal görüntüleme için tasarlanmış Sınıf IIa taşınabilir bir 
ultrason sistemidir. Kullanmadan önce tüm uyarıları ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun ve anlayın.

TeleGuidance™ yalnızca iOS cihazlarında kullanılabilir.

980-21529-00 Rev A 


