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EDGE II
Nieuwe generatie
Nieuwe mogelijkheden  
Fantastische beeldkwaliteit



De SonoSite Edge II levert snelle en scherpe echo beelden op de kritieke momenten. Ontworpen en gebouwd voor de turbulente 

kritieke omgeving, is de Edge II geoptimaliseerd om nog beter en sneller de juiste beeldvorming te bieden. Zelfs in de meest 

extreme situaties. 

FINESSE EN TECHNOLOGIE 
De nieuwe SonoSite Edge II is veel meer dan een face-lift 
van de Edge. Er is een enorme ontwikkeling in zowel  
software als hardware en het design is opnieuw  
geoptimaliseerd om aan de strenge eisen van moderne  
point-of-care echografie te voldoen.
Het scherm heeft een nieuwe anti-reflectie laag en is volledig 
voorzien van robuust “gorilla glass”. Het “full-bleed” scherm 
is hierdoor optimaal beschermd en heeft een toename van 
de kijkhoek van wel 30% (tot 150o). Hierdoor kan de Edge II 
flexibeler ingezet worden in kleinere of drukke ruimtes zoals 
bijv. de operatie- of traumakamer.

 
Met de nieuwe low profile toetsen en het volledig  
afgeschermde toetsenbord, is de Edge II resistent tegen 
vloeistoffen en ongelooflijk makkelijk te reinigen en/of  
desinfecteren. Perfect voorbereid op de nieuwe hygiëne  
richtlijnen. SonoSite heeft een extra beschermende  
siliconenlaag ontwikkeld voor het complete bedieningspaneel 
dat voorkomt dat er vocht in het systeem kan komen.  

Een andere verbetering, naast 16GB intern geheugen en de 
ECG slave kabel, is de optie tot automatische USB export.  
Dit bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie wanneer u snel 
uw beelden nodig heeft na het onderzoek.
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NIEUWE ARMORED TRANSDUCERKABEL - OPTIONEEL
Een Een zeer innovatief kenmerk van de nieuwe SonoSite Edge II 
zit verborgen in de transducer, deze heeft een interne versterkte laag 
in de  kabel die deze zeer robuust maakt. De typische en vaak 
voorkomende downtime na een kabel beschadiging, bijv. wanneer 
deze wordt overreden tijdens een drukken dienst of op de OK, 
behoort nu tot het verleden. 
De armored cable maakt de transducer vrijwel onbreekbaar. 
SonoSite biedt 5 jaar fabrieksgarantie op de  Edge II en transducers 
omdat ze robuust gebouwd zijn om lang mee te gaan.

GEOPTIMALISEERDE BEELDBELEVING MET DIRECTCLEARTM 
In kritische omgevingen is het cruciaal om snel en simpel een beeld 
te vormen over de toestand van de patient. Met de gepatenteerde 
transducer techniek DirectClearTM heeft u sneller het juiste beeld en is 
dit helder en scherp. DirectClearTM verhoogt de transducer prestaties 
zowel door een betere penetratie alsook door een verhoogd contrast in 
de beeldvorming. Dit zorgt voor een ongekende kijkbeleving en zal een 
onmisbare tool voor de arts worden.
DirectClearTM is beschikbaar op geselecteerde transducers. Kijk voor 
meer informatie op de achterzijde van deze folder.

SonoSite bevestigt met de Edge II haar positie als 
pionier op het gebied van point-of-care echografie 
en onderstreept de belofte om altijd echografie van 
wereldklasse te leveren.

Edge II is robuust en combineert elegantie met een 
intelligent en duurzaam ontwerp. 
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Tot 30% betere penetratie en contrast met DirectClearTM

 
De nieuwe transducers met DirectClearTM  kunnen gebruikt worden op de nieuwe SonoSite Edge II en de nieuwe SonoSite SII. 
Deze nieuwe technologie wordt als eerste geintroduceerd op 2 transducers. Dit zijn de rP19x, een phased array transducer met een  
10% kleinere footprint en de rC60xi. Daarnaast lanceren we een vernieuwde versie van de populaire HFL38xi. Deze heeft o.a. een betere 
color goevoeligheid, scherper contrast en verbeterde penetratie door een dunnere transducerlens. Een aantal van de transducers kunnen 
optioneel met nieuwe “armored cables” geleverd worden, de garantie op de transducerkabel bedraagd dan 5 jaar. Tot slot zijn alle lineaire 
transducers standaard voorzien van de “midline marker” voor optimale begeleiding en oriëntatie tijdens het scannen.
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Compatible with Edge II, SII, Edge, 
S-series and M-Turbo scanners.


