


достъпност • качество • надеждност



НОВИ ЕХОГРАФИ

• 15" LCD монитор с висока резолюция
• 8" капацитивен сензорен панел, улесняващ и 

опростяващ работния поток
• Апаратът е базиран на първата в света радио-

честотна платформа – оригинална технология на 
Vinno, обработваща едновременно многобройни 
потоци от информация, което осигурява върхово 
качество на образа и супер контрастност

• Цветен доплер
• PW доплер & високоскоростен PW доплер
• Power доплер, Directional Power доплер
• Tissue Harmonic Imaging с фазова инверсия
• Автоматично измерване на нухалната   

транслуценция (Аuto NT)
• Автоматично калкулиране на броя на фоликулите 

в 2D режим (2D Follicle Count) 
• Настройване на скоростта на ултразвуковия 

сигнал според спецификата на различните тъкани 
(VTissue)

• Усилване на ултразвуковия сигнал, отразен от 
биопсичната игла с цел нейното по-ясно    
изобразяване

• Режим на пресичащи се лъчи за по-детайлно и 
контрастно изображение (VFusion)

• Алгоритъм за отстраняване на артефактите 
(VSpeckle)

• Scanning Gain Compensation  
• 3D/4D модул
• Трапецоидален образ
• Лесно и бързо сравнение с предишно изследване 

(Easy Compare)
• Радиочестотно-базиран Zoom
• Full screen imaging  - ехографски образ на цял 

екран с натискането на едно копче за по-добра 
визуализация и наблюдаване на образа от   
по-голямо разстояние

• Триплекс 2D/Color/PW
• Автоматична оптимизация на образа
• Автоматично очертаване на кривата    

в PW/CW доплер
• Пакет от автоматични гинекологични измервания 

(BPD, OFD, HC, AC, FL) 
• 500 GB хард диск
• Бързо съхраняване на изображения
• Обучителен пакет
• Три порта за трансдюсери 
• Tри USB порта
• DICOM 3.0 

Приложения
Кардиология, абдоминални изследвания, 
акушерство и гинекология (включително 
3D/4D), неврология, транскраниални 
изследвания, урология, педиатрия, 
повърхностни структури и съдове, 
мускулно-скелетна диагностика и др.

Промоционална 
цена до края на 2018 г.



НОВИ ЕХОГРАФИ

• 15" цветен LCD монитор с висока   
резолюция

• 8" капацитивен сензорен панел,   
улесняващ и oпростяващ работния поток

• Апаратът е базиран на първата в света 
радиочестотна платформа – оригинална 
технология на Vinno, обработваща   
едновременно многобройни потоци от 
информация, което осигурява върхово 
качество на образа и супер контрастност

• Време за зареждане на софтуера след 
включване на апарата: до 20 сек.

• Цветен доплер
• PW доплер & високоскоростен PW доплер
• Power доплер, Directional Power доплер
• Tissue Harmonic Imaging с фазова   

инверсия
• Режим на пресичащи се лъчи за  

по-детайлно и контрастно изображение 
(VFusion)

• Алгоритъм за отстраняване на артефакти-
те и по-ясно изобразяване на на тъканни-
те структури (VSpeckle)

• Автоматично измерване на нухалната 
транслуценция (Аuto NT)

• Автоматично калкулиране на броя на  
фоликулите в 2D режим (2D Follicle Count)

• Настройване скоростта на ултразвуковия 
сигнал според спецификата на различни-
те тъкани (VTissue)

• Усилване на ултразвуковия сигнал,   
отразен отбиопсичната игла с цел  
нейното по-ясно изобразяване   
(Needle Enhancement)

• DICOM 3.0 
• 3D/4D модул
• Smart (freehand) 3D
• Функция за за сравнение с предишни        

образи на даден пациент (Easy Compare)
• Радиочестотно-базиран zoom
• Full screen imaging  - ехографски образ на 

цял екран с натискането на едно копче за 
по-добра визуализация и наблюдаване на 
образа от по-голямо разстояние

• Триплекс 2D/Color/PW 
• Автоматична оптимизация на образа
• Автоматично очертаване на кривата в  

PW/CW доплер 
• 120 GB SSD
• Бързо съхраняване на изображения
• Вградена батерия
• Обучителен пакет
• Два USB порта
• Размери: 387 x 340 x 72 мм; тегло: 3.8 кг

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Кардиология, абдоминални изследвания, 
акушерство и гинекология (включително 
3D/4D), неврология, интраоперативни и 
транскраниални изследвания, урология, 
педиатрия, повърхностни структури и съдове, 
мускулно-скелетна диагностика и др.

Промоционална 
цена до края на 2018 г.
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НОВИ ЕХОГРАФИ

• 18.5” LCD монитор с висока резолюция
• 10” капацитивен сензорен панел, улесняващ 

и опростяващ работния поток
• Aпаратът е базиран на първата в света 

радиочестотна платформа – оригинална 
технология на Vinno, обработваща 
едновременно многобройни потоци от 
информация, което осигурява върхово 
качество на образа и супер контрастност

• Цветен доплер
• PW доплер & високоскоростен PW доплер
• Power доплер, Directional Power доплер
• Tissue Harmonic Imaging с фазова инверсия
• Автоматично измерване на нухалната 

транслуценция (Auto NT)
• Автоматично калкулиране на броя на 

фоликулите в 2D режим (2D Follicle Count) 
• Настройване на скоростта на ултразвуковия 

сигнал според спецификата на различните 
тъкани (VTissue)

• Усилване на ултразвуковия сигнал, отразен 
от биопсичната игла с цел нейното по-ясно 
изобразяване

• DICOM 3.0
• Режим на пресичащи се лъчи за по-

детайлно и контрастно изображение 
(VFusion)

• Алгоритъм за отстраняване на артефактите 
(VSpeckle)

• Scanning Gain Compensation  
• 3D/4D модул
• Трапецоидален образ
• Лесно и бързо сравнение с предишно 

изследване (Easy Compare)
• Радиочестотно-базиран Zoom
• Full Screen Imaging  - ехографски образ на 

цял екран с натискането на едно копче за 
по-добра визуализация и наблюдаване на 
образа от по-голямо разстояние

• Триплекс 2D/Color/PW 
• Автоматична оптимизация на образа
• Автоматично очертаване на кривата в  

PW/CW доплер 
• Пакет от автоматични гинекологични 

измервания (BPD, OFD, HC, AC, FL)
• 500 GB хард диск
• Бързо съхраняване на изображения
• Обучителен пакет
• Четири USB порта
• Ехографът поддържа 17 трансдюсера, които 

са съвместими с всички останали модели 
ехографи на Vinno (за разлика от другите 
производители)

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Кардиология, абдоминални изследвания, аку-
шерство и гинекология (включително 3D/4D), 
неврология, транскраниални изследвания, 
урология, педиатрия, повърхностни структури 
и съдове, мускулно-скелетна диагностика и др.

Промоционална 
цена до края на 2018 г.



НОВИ ЕХОГРАФИ

• 15“ цветен LCD монитор с висока резолюция
• 8“ капацитивен сензорен панел, улесняващ и  

опростяващ работния поток
• Aпаратът е базиран на първата в света 

радиочестотна платформа – оригинална 
технология на Vinno, обработваща едновременно 
многобройни потоци от информация, което 
осигурява върхово качество на образа и супер 
контрастност

• Време за зареждане на софтуера след включване 
на апарата: до 20 сек.

• Цветен доплер
• PW доплер & високоскоростен PW доплер
• Power доплер, Directional Power доплер
• Tissue Harmonic Imaging с фазова инверсия
• Режим на пресичащи се лъчи за по-детайлно и 

контрастно изображение (VFusion)
• Алгоритъм за отстраняване на артефактите и 

по-ясно изобразяване на на тъканните структури 
(VSpeckle)

• Автоматично измерване на нухалната   
транслуценция (Auto NT)

• Автоматично калкулиране на броя на фоликулите 
в 2D режим (2D Follicle Count) 

• Настройване на скоростта на ултразвуковия  
сигнал според спецификата на различните тъкани 
(Vtissue)

• Усилване на ултразвуковия сигнал, отразен 

от биопсичната игла с цел нейното по-ясно 
изобразяване (Needle enhancement)

• DICOM 3.0
• Томографско изобразяване
• Трапецоидален образ
• 3D/4D модул
• Smart (Freehand) 3D
• Smart 3D Volume Calculation
• Пакет от автоматични гинекологични измервания 

(BPD, OFD, HC, AC, FL)
• Функция за за сравнение с предишни образи на 

даден пациент (Easy Compare)
• Радиочестотно-базиран Zoom
• Full Screen Imaging  - ехографски образ на цял  

екран с натискането на едно копче за по-добра 
визуализация и наблюдаване на образа от по-
голямо разстояние

• Триплекс 2D/Color/PW 
• Автоматична оптимизация на образа
• Автоматично очертаване на кривата в PW/CW      

доплер
• 250 GB SSD
• Бързо съхраняване на изображения
• Вградена батерия
• Обучителен пакет
• Два USB порта
• Размери: 387 x 340 x 72 мм; тегло: 3.8 кг

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Кардиология, абдоминални изследвания, 
акушерство и гинекология (включително 
3D/4D), неврология, интраоперативни и 
транскраниални изследвания, урология, 
педиатрия, повърхностни структури и 
съдове, мускулно-скелетна диагностика и др.

Промоционална 
цена до края на 2018 г.
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НОВИ ЕХОГРАФИ

• 18.5“ LCD монитор с висока резолюция
• 10“ капацитивен сензорен панел, улесняващ и 

опростяващ работния поток
• Aпаратът е базиран на първата в света 

радиочестотна платформа – оригинална 
технология на Vinno, обработваща едновременно 
многобройни потоци от информация, което 
осигурява върхово качество на образа и супер 
контрастност

• Цветен доплер
• PW доплер & високоскоростен PW доплер
• Power доплер, Directional Power доплер
• Tissue Harmonic Imaging с фазова инверсия
• Aвтоматично измерване на нухалната 

транслуценция (Auto NT)
• Aвтоматично калкулиране броя на фоликулите в  

2D режим (2D Follicle Count)
• Настройване на скоростта на ултразвуковия 

сигнал според спецификата на различните тъкани 
(VTissue)

• Усилване на ултразвуковия сигнал, отразен 
от биопсичната игла с цел нейното по-ясно 
изобразяване 

• DICOM 3.0
• Режим на пресичащи се лъчи за по-детайлно и 

контрастно изображение (VFusion)
• Алгоритъм за отстраняване на артефактите 

(VSpeckle)
• Scanning Gain Compensation
• Pure Wave Probe Technology, подобряваща 

прониквателната способност на трансдюсерите и 

чувствителността на цветния доплер
• XCen High Frequency technology, разширяваща 

честотния диапазон на трансдюсерите и 
подобряваща резолюцията и контраста на 
изображенията

• Томографско изображение (MCut)
• Автоматична оптимизация на образа
• 3D/4D модул
• Трапецоидален образ
• Лесно и бързо сравнение с предишно изследване  

(Easy Compare)
• Радиочестотно-базиран Zoom
• Full Screen Imaging  - ехографски образ на цял 

екран с натискането на едно копче за по-добра 
визуализация и наблюдаване на образа от  
по-голямо разстояние

• Триплекс 2D/Color/PW
• Автоматична оптимизация на образа
• Автоматично очертаване на кривата в PW/CW 

доплер
• 500 GB хард диск
• Бързо съхраняване на изображения
• Обучителен пакет
• Четири USB порта
• Честотен диапазон до 23 MHz за трансдюсерите и  

25 МHz за апарата
• Поддържа 12 трансдюсера, които са съвместими  

с всички останали модели ехографи на Vinno  
(за разлика от другите производители)

• Три порта за трансдюсери

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Кардиология, абдоминални изследвания, аку-
шерство и гинекология (включително 3D/4D), 
неврология, транскраниални изследвания, 
урология, педиатрия, повърхностни структури 
и съдове, мускулно-скелетна диагностика и др.

Промоционална 
цена до края на 2018 г.



НОВИ ЕХОГРАФИ

• 12” широкоъгълен LED 
монитор с възможност за 
промяна на наклона до 30°

• PW доплер
• Ехографски образ на цял 

екран с натискането на 
едно копче

• Режими: В, B+B, 4B, M, B+M
• i-Image™ за оптимизация 

на ехографския образ
• Тъканно-хармонично 

изображение 
• Режим на пресичащи се 

лъчи за по-детайлно и 
контрастно изображение 
(Compound Imaging)

• Трапецоидален режим за 
линейния трансдюсер

• Колоризация (цветен 
дисплей)

• Програмиране от 
потребителя на бързи 
бутони с различни 
функции

• Възможност за връзка с  
PC принтер

• Кинопамет: 256 кадъра
• 2 порта за трансдюсери,  

3 USB порта
• 8 GB вградена памет за 

архивиране
• EasyView™ архивираща 

система
• Компактен адаптор с 

минимални размери
• Тегло: 6 кг
• Водоустойчиво покритие 

за клавиатурата (опция)
• Биопсични приставки за 

трансдюсерите (опция)

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Aбдоминални изследвания, 
акушерство и гинекология, 
неврология, урология, педиатрия, 
повърхностни структури и съдове, 
мускулно-скелетна диагностика и др.

ECO 2

Промоционална 
цена до края на 2018 г.
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НОВИ ЕХОГРАФИ

• 12” широкоъгълен LED 
монитор с възможност за 
промяна на наклона до 30°

• 2 активни порта за 
трансдюсери

• Вградена Li-Ion батерия за до  
2.5 часа автономна работа на  
открито

• Режими: В, B+B, 4B, M, B+M
• Цветен доплер
• PW доплер
• Автоматично очертаване и 

коригиране на PW-кривата
• i-Image™ за оптимизация на 

ехографския образ
• Тъканно-хармонично 

изображение   
(Tissue Harmonic Imaging)

• Алгоритъм за отстраняване 
на артефактите (Speckle 
Reduction Technology)

• Режим на пресичащи се лъчи  
за по-детайлно и контрастно 
изображение   
(Compound Imaging)

• Трапецоидален режим
• Програмиране от 

потребителя на бързи бутони 
с различни функции

• Възможност за директна 
връзка с компютър за 
визуализация, архивиране и 
отпечатване на PC принтер 
без да e необходим DICOM

• Три USB порта и VGA порт
• 8 GB високоскоростна памет 

за архивиране   
(опция 320 GB памет)

• Ехографски образ на цял 
екран с натискането на 
едно копче и възможност за 
измервания в този режим 
(Full Screen Display)

• Колоризация   
(цветен дисплей)

• Кинопамет: 256 кадъра
• Компактен адаптор с 

минимални размери
• Тегло: 6.5 кг

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Aбдоминални изследвания, 
акушерство и гинекология, 
неврология, урология, педиатрия, 
повърхностни структури и съдове, 
мускулно-скелетна диагностика и др.

ECO 5

Промоционална 
цена до края на 2018 г.



НОВИ ЕХОГРАФИ

• Трансдюсери с широк честотен  
 диапазон

• 15" цветен LED монитор с висока   
резолюция

• Режими: B, 2B, 4B, B/M, B/BC
• Цветен доплер
• PW доплер
• Power доплер, Directional Power 

доплер
• Full screen mode - ехографски образ 

на цял екран с натискането на едно 
копче за по-добра визуализация и 
наблюдаване на образа от по-голямо 
разстояние

• Chroma B/M/PW
• Режим на пресичащи се лъчи (Multiple 

Compound Imaging) за по-детайлно и 
контрастно изображение

• X-contrast – технология, която се 
активира с натискането на едно копче, 
автоматично открива различни тъкани 

и значително подобрява контраста, 
осигурявайки отлична диагностика

• Q-flow – увеличава чувствителността 
на цветния доплер за визуализиране 
на слаби кръвотоци и малки съдове

• Q-image – прави образа още по-ясен 
и детайлите по-видими

• Q-beam - удължен фокус на 
ултразвуковия лъч

• Triplex
• Филтърно-базирано хармонично 

изображение (FHI) – иновативна 
технология за увеличаване на 
резолюцията без да се намаля 
прониквателната способност,   
както става при THI

• Алгоритъм за отстраняване на 
артефактите (Speckle Reduction 
Technology)

• Два порта за трансдюсери
• Шест USB порта

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Aбдоминални изследвания, 
акушерство и гинекология, 
неврология, урология, педиатрия, 
повърхностни структури и съдове, 
мускулно-скелетна диагностика и др.

QBit 3

Промоционална 
цена до края на 2018 г.
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НОВИ ЕХОГРАФИ

• Трансдюсери с широк честотен диапазон
• 19" цветен LCD монитор с прогресивно 

сканиране и широкоъгълна матрица с 
висока резолюция

• Регулируема клавиатура     
(по вертикала и хоризонтала)

• Четири активни порта за трансдюсери
• Шест USB порта,VGA порт
• Full screen mode - ехографски образ на 

цял екран
• Цветен доплер
• PW доплер с автоматично очертаване на 

кривата в реално време
• HPRF (високоскоростен PW доплер)
• CW доплер
• Тъканен доплер
• Power доплер, Directional Power доплер
• Цветен M режим
• Анатомичен M режим  
• Triplex/Quadplex (B, C, D, TRACE)
• Колоризация (цветен дисплей)
• ЕКГ модул (допълнително се закупува 

кабела)
• Режим на пресичащи се лъчи (Multiple 

Compound Imaging) за по-детайлно и 
контрастно изображение

• X-contrast – технология, която се активира 
с натискането на едно копче, автоматично 
открива различни тъкани и значително 
подобрява контраста, осигурявайки 
отлична диагностика

• Q-flow – увеличава чувствителността 
на цветния доплер за визуализиране на 
слаби кръвотоци и малки съдове

• Q-image – прави образа още по-ясен и 
детайлите по-видими

• Автоматично оптимизиране на образа
• Филтърно-базирано хармонично 

изображение (FHI) – иновативна 
технология за увеличаване на 
резолюцията без да се намалява 
прониквателната способност

• Трапецоидален режим за линейния 
трансдюсер

• Автоматично измерване на    
Intima Media Thickness

• Алгоритъм за отстраняване на 
артефактите (Speckle Reduction Technology)

• 250 GB разширена памет за архивиране
• Кинопамет: 256 кадъра
• Тегло: 50 кг, изключително компактен и 

модерен дизайн

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Kардиология, абдоминални изследвания, 
акушерство и гинекология, неврология, 
урология, педиатрия, повърхностни 
структури и съдове, мускулно-скелетна 
диагностика и др.

QBit 7

Промоционална 
цена до края на 2018 г.



НОВИ ЕХОГРАФИ

• 15" цветен LED монитор с 
възможност за промяна на 
наклона до 30°

• Два активни порта за 
трансдюсери

• Вградена батерия
• Ехографски образ на цял 

екран с натискането на  
едно копче

• Цветен доплер
• PW доплер с автоматично 

очертаване на кривата в  
реално време

• HPRF (високоскоростен  
PW доплер)

• CW доплер
• Тъканен доплер
• Power доплер, Directional 

Power доплер
• Цветен M режим
• Колоризация (цветен 

дисплей)
• Q-image – прави образа още 

по-ясен и детайлите   
по-видими

• ЕKГ модул
• Автоматично оптимизиране 

на образа
• Филтърно-базирано 

хармонично изображение 
(FHI) – иновативна 
технология за увеличаване 
на резолюцията без да се 
намаля прониквателната 
способност, както става при 
THI

• Режим на пресичащи се лъчи 
(Multiple Compound Imaging) 
за по-детайлно и контрастно 
изображение

• Трапецоидален режим за 
линейния трансдюсер

• Алгоритъм за отстраняване 
на артефактите   
(Speckle Reduction Technology)

• Два USB порта
• Тегло: 7,5 кг

24 месеца гаранция. Разсрочено плащане до 24 месеца

Приложения
Kардиология, абдоминални 
изследвания, АГ, неврология, 
урология, педиатрия, повърхностни 
структури и съдове, мускулно-
скелетна диагностика и др.

EBit 60

Промоционална 
цена до края на 2018 г.
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Philips HD11XE
с кардиологичен трансдюсер

Цветен ехограф от висок клас 
за кардиологични, абдоминални 
изследвания и повърхностни 
структури; PW, CW, цветен, 
Power и тъканен доплер;
17“ монитор; три активни 
порта за трансдюсери.

Наем от

700 лв./месец **

Philips EnVisor
с кардиологичен трансдюсер

Цветен ехограф от среден клас 
за кардиологични, абдоминални 
изследвания и повърхностни 
структури; PW, CW, цветен, 
Power и тъканен доплер; 
15“ монитор; три активни 
порта за трансдюсери.

Наем от

580 лв./месец **

ЕХОГРАФИ ПОД НАЕМ

Eхограф Siemens 
Acuson X300 PЕ
с абдоминален трансдюсер

Цветен ехограф от среден клас за кардиологични, 
абдоминални изследвания и повърхностни структури; 
PW, CW, цветен, Power и тъканен доплер; 18“ монитор; 
три активни порта за трансдюсери.

Наем от

610 лв./месец **

Chison ECO 1 
с абдоминален трансдюсер

Черно-бял портативен 
ехограф за абдоминални 
изследвания и повърхностни 
структури; 12“ монитор.

Наем от

320 лв./месец **

Acuson Cypress
с кардиологичен трансдюсер

Цветен портативен 
ехокардиограф от среден клас; 
PW, CW, цветен и 
Power доплер; 10“ монитор.

Наем от

450 лв./месец **

От 2000 г. Ултрамед предлага една уникална за българския пазар услуга – отдаване 
на ехографи под наем, с осигурена доставка в цялата страна, обучение и наръчник за 
експлоатация, както и безплатно техническо обслужване за периода на договора. Много 
наши клиенти се възползват от тази услуга, когато спешно им е необходим ехограф за 
един или няколко месеца. Наемната цена зависи от стойността на дадения ехограф, броя 
на трансдюсерите, наемния срок и локацията на ползване.

** Наемът за даден модел ехограф зависи от видa и броя на трансдюсерите, локацията 
на ползване, броя месеци за които се наема ехографът и др.
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РЕЦИКЛИРАНИ ЕХОГРАФИ

Цветен ехограф от среден клас за 
кардиологични изследвания

• 10" цветен LCD монитор
• Цветен доплер
• PW доплер
• CW доплер
• Power доплер, Directional Power доплер
• Тъканно-хармонично изображение (THI)
• Тегло: 8 кг
• 6 месеца гаранция
• Разсрочено плащане до 24 месеца

Acuson Cypress

9 800 лв.

14 400 лв.

Siemens Acuson X300 PЕ
с абдоминален трансдюсер

с кардиологичен трансдюсер

За нашите клиенти подбираме хитови модели от водещи производители, доказали се в цял 
свят с надеждност и високи диагностични възможности. Всички рециклирани ехографи и 
трансдюсери се предлагат с 6 месеца гаранция и са в отлично състояние – на външен вид 
и функционално. Разполагаме с налични резервни части и осигуряваме професионален 
сервиз на достъпни цени. Рециклирането на ехографите се извършва от партньорите ни в 
САЩ, Западна Европа и Япония. Процесът  представлява тестване и цялостно обновяване 
на апаратите с подмяна на части при необходимост (трансдюсери, монитор, клавиатура, 
платки, панели), преинсталиране и обновяване на софтуера.

Цветен ехограф от среден клас за 
кардиологични, абдоминални изследвания и 

повърхностни структури

• 18“ монитор с вградена ръкохватка
• Три активни порта за трансдюсери
• Регулиране височината на клавиатурата 
• PW/CW доплер
• Цветен/Power/Тъканен доплер
• Тъканно-хармонично изображение
• Compound Imaging
• Технология за подобряване контраста на    

тъканите и др.
• 6 месеца гаранция
• Разсрочено плащане до 24 месеца
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РЕЦИКЛИРАНИ ЕХОГРАФИ
Philips HD11XE

Philips EnVisor

15 900 лв.

Обадете се 
за оферта

Цветен ехограф от висок клас за 
кардиологични, абдоминални изследвания и 

повърхностни структури

• Три/четири активни 
порта за трансдюсери

• 17" цветен LCD монитор
• Цветен доплер
• PW доплер; HPRF
• CW доплер
• Power доплер, 

Directional Power доплер
• 2D Steer, Free Steеring  

M режим
• Тъканно-хармонично 

изображение (THI) Pulse 
Invertion Technology

• ЕКГ-модул
• Цветен M режим

• Triplex mode
• Speckle Reduction 

Technology
• Compound Imaging
• Harmonic Imaging
• iScan
• Адаптивен цветен доплер
• Трапецоидален режим
• Анатомичен M режим
• Панорамно изобразяване
• Contrast Imaging
• 6 месеца гаранция
• Разсрочено плащане  

до 24 месеца

Цветен ехограф от среден клас за 
кардиологични, абдоминални изследвания и 

повърхностни структури

• Три/четири активни пор-
та за трансдюсери

• 17" цветен LCD монитор
• Цветен доплер
• PW доплер; HPRF
• CW доплер
• Power доплер,  

Directional Power доплер
• 2D Steer, Free Steеring 

M-режим
• Тъканно-хармонично 

изображение (THI)
• Pulse Invertion 

Technology
• ЕКГ-модул
• Цветен M режим

• Triplex mode
• Speckle Reduction 

Technology
• Compound Imaging
• Harmonic Imaging
• iScan
• Адаптивен цветен  

доплер
• Трапецоидален режим
• Анатомичен M режим
• Панорамно изобразяване
• Contrast Imaging
• 6 месеца гаранция
• Разсрочено плащане  

до 24 месеца

 

с кардиологичен трансдюсер

с кардиологичен трансдюсер



От 2000 г. Ултрамед се е наложила като 
водещата българска фирма за достав-
ка на отделни трансдюсери (сонди) за 
ехографи. Доставяме на най-ниски цени 
в България оригинални нови, демо и 
рециклирани трансдюсери за всич-
ки модели ехографи Philips, General 
Electric, Siemens, Toshiba, Aloka, Hitachi, 
Samsung/Medison, Honda и др.  Новите 
трансдюсери се предлагат с 12 месеца 
гаранция, а рециклираните – с 6 месеца 
гаранция, като последните са в отлично 
състояние – на външен вид и функцио-
нално и работят съгласно техническите 
спецификации на производителите. От 
2000 г. досега сме доставили над 500 от-
делни трансдюсера за ехографи, незаку-
пени от нас, като сме спестили на клиен-
тите си значителни средства.

Най-силната страна на Ултрамед 
е сервизът. Инженерите ни 
са дългогодишни лидери в 
своята област и ще осигурят 
технически безпроблемна 
работа на Вашия ехограф.

• Пускане в експлоатация
• Обучение
• Профилактика
• Диагностика
• Доставка на части
• Ремонт

ТРАНСДЮСЕРИ (СОНДИ) ЗА ЕХОГРАФИ
НОВИ • ДЕМОНСТРАЦИОННИ • КЛОНИНГ/КИТАЙСКИ • РЕЦИКЛИРАНИ

СЕРВИЗ ЗА ЕХОГРАФИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
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НОВИ ЕХОГРАФСКИ ПРИНТЕРИ

ЕХОГРАФСКИ ГЕЛ С ВЪРХОВО КАЧЕСТВО, 
ПРОИЗВЕДЕН В ИТАЛИЯ

РЕЦИКЛИРАНИ ПРИНТЕРИ
Поддържаме на склад следните модели: 
• дигитален видеопринтeр Sony UP-D897;
• аналогов видеопринтeр Sony UP-897MD; 
• аналогов видеопринтeр Mitsubishi P91/P93.

Цени от 700 лв.

РЕМОНТ НА ПРИНТЕРИ
Ултрамед ремонтира всички модели принтери Sony и Mitsubishi.

 Разполагаме с опитни сервизни инженери и налични резервни части.

Гел, 5 кг

Ултрамед е официален вносител на

Аналогов видеопринтeр 
Mitsubishi P93E 

Цена:
1 300 лв.

Дигитален видеопринтeр 
Mitsubishi P95DE

Цена:
1 400 лв.

Дигитален видеопринтeр 
Sony UP-D898MD 

Цена:
1 440 лв.

Хибриден видеопринтер 
Sony UP-X898MD 

Цена:
1 440 лв.

Цена: 15,60 лв. Цена: 3,60 лв. Цена: 1,60 лв.

 Гел, 1 кг Гел, 260 гр
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Durico е южнокорейски производител на термохартия за ехографски принтери и заедно със Sony и 
Mitsubishi е една от трите водещи световни марки в тази област. От 2001 г. компанията произвежда 
филмирана хартия с върхово качество. Durico влага в производството същите базисни материали 
и химикали като Sony и Mitsubishi и използва същата технология на филмиране, но произвежда 
термохартията по по-икономичен начин. В същото време компанията използва по-опростена система на 
дистрибуция, при която хартията се доставя директно на дистрибуторите на медицински консумативи 
по света, без излишни нива на посредничество. Така ехографистите получават по-достъпна цена при 
постигнато върхово качество.
Понастоящем Durico доставя милиони ролки хартия в над 70 страни и предлага с поне 30% по-ниска 
цена от Sony и Mitsubishi. В Бългaрия хартията Durico се е наложила от 2008 г., като от 2012 г. Ултрамед е 
ексклузивен дистрибутор за страната. С марката Durico фирмата ни е спечелила голям брой обществени 
поръчки, както и доверието на водещи клиники от частния сектор.

Референтни клиенти, използващи дългосрочно хартия Durico за принтери Sony и Mitsubishi:
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда; Инвитро клиника Д-р Щерев; УМБАЛСМ Пирогов; 
УМБАЛ Св. Екатерина, София; УМБАЛ Св. Анна, София; Транспортна болница, София; МБАЛ Здравето, София.

ТЕРМОХАРТИЯ ЗА ЕХОГРАФСКИ ПРИНТЕРИ

ПРОИЗВОДИТЕЛ МОДЕЛ ТИП РАЗМЕР
ЦЕНА НА РОЛКА С 

ДДС

Durico 840S стандартна 84 мм / 13.5 м 8,64 лв.
Durico 1100S стандартна 110 мм / 20 м 9,90 лв.
Durico 1100HD висока плътност 110 мм / 20 м 17,40 лв.
Durico 1100HG гланцова 110 мм / 18 м 17,40 лв.
Durico 2100HD висока плътност 210 мм / 25 м 57,60 лв.
  
Mitsubishi K61B стандартна 110 мм / 20 м 13,92 лв.
Mitsubishi K65HM висока плътност 110 мм / 20 м 26,40 лв.
Mitsubishi K91HG гланцова 110 мм / 18 м 27,84 лв.

Sony UPP-84S стандартна 84 мм/ 13.5 м 12,60 лв.
Sony UPP-110S стандартна 110 мм / 20 м 13,92 лв.
Sony UPP-110HD висока плътност 110 мм / 20 м 27,00 лв.
Sony UPP-110HG гланцова 110 мм / 18 м 27,84 лв.
Sony UPC-21L за цветен принтер 144 х 100, 200 листа 240,00 лв.

Безплатна доставка за поръчки над 10 ролки.  Отстъпки за количество за дистрибутори и крайни клиенти.

Ултрамед е официален вносител на термохартия

ТЕРМОХАРТИЯ ЗА ВИДЕОПРИНТЕРИ



Въпрос: Кои са водещите производители на термохартия за ехографски 
видео принтери в световен мащаб?
Отговор: Mitsubishi, Sony и Durico (Ю. Корея). Качеството на печат при тези три 
производителя е сходно.

Въпрос: Има ли китайски производители на хартия за ехографски принтери с 
добро качество?
Отговор: Има китайски производители, но качеството на хартията е много ниско.

Въпрос: Може ли на принтер от един производител да се ползва хартия на друг 
производител?
Отговор: Категорично да и то без каквито и да е негативни последствия.

Въпрос: Ако принтер Mitsubishi заредим с хартия Sony или Durico, това ще влоши 
ли качеството на отпечатаните изображения?
Отговор: Не. Качеството е сходно, но е важно да се сравняват хартии от един тип 
(напр. стандартна със стандартна и гланцова с гланцова). При един и същи 
принтер (например Sony), качеството на отпечатаните образи ще е по-високо 
с гланцова хартия Durico, отколкото със стандартна Sony или с висока плътност 
Mitsubishi, но ще е сходно при стандартна Sony, стандартна Mitsubishi и стандартна 
Durico.

Въпрос: Уврежда ли се принтерът, ако ползваме хартия на друг производител 
(напр. ако принтер Sony зареждаме с хартия Durico или Mitsubishi)?
Отговор: Категорично не, въпреки че отделни недобросъвестни търговци 
спекулират с това.

Въпрос: Какво е необходимо да направим, ако желаем да преминем от хартия на 
един производител към хартия на друг производител?
Отговор: Първо, трябва да изберем еквивалентния модел (напр. модел 1100S на 
Durico съответства на Mitsubishi K61B и Sony UPP-110S) и второ, в някои случаи се 
налага еднократно, при смяната на хартията, да се пренастроят контрастът и 
яркостта на печатане от контролния панел на принтера, което може да се направи 
много лесно както от ехографиста, така и от доставчика на хартията.

Въпрос: Как трябва да се съхранява термохартията?
Отговор: На тъмно и хладно място (до 30 градуса по Целзий), при избягване на 
директна слънчева светлина или други източници на ярка светлина.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ



Частни медицински центрове
МБАЛ Токуда, София

МБАЛ Д-р Пенкови, Сливен
МБАЛ МЕДЛАЙН КЛИНИК, Пловдив

МЦ Витамед, Карлово 
Фърст Диализис Сървисиз, Пловдив

Търговска лига, София
МБАЛ Медика, Русе

        МБАЛ Люлин, София 
МБАЛ Кардиолайф, Ловеч
МЦ Кардио плюс, София
ДКЦ Д-р И. С. Грийнберг

Поликлиника Пансанус, София
МБАЛ СОФИЯМЕД

Сити Клиник

Държавни и общински здравни заведения
УМБАЛ Иван Рилски, София
УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

УМБАЛ Царица Йоанна ,София
УМБАЛСМ Н. И Пирогов, София

УСБАЛАГ Майчин дом, София
УСБАЛЕ Акад. Ив. Пенчев, София
Втора САГБАЛ Шейново, София

MБАЛ Димитровград
МБАЛ Монтана

МБАЛ Св. Анна, София
МБАЛ Видин

МБАЛ Перник
МБАЛ Сливен

МБАЛ Пловдив

Онкодиспансер, Хасково
Онкодиспансер, София-град

Транспортна болница, Пловдив
ПСАГБАЛ Света София

ДКЦ 8, София
ДКЦ 17, София
ДКЦ 21, София

ДКЦ 1, Велико Търново
ДКЦ 3, Плевен
ДКЦ 1 Бургас

ДКЦ 1 Лом
МЦ Н. И. Пирогов, София

МЦ Димитровград
МЦ Св. Петка, Видин

НЯКОИ ОТ РЕФЕРЕНТНИТЕ КЛИЕНТИ НА УЛТРАМЕД

www.ultramed-bg.com

1582 София, Дружба 2 
Цариградски комплекс 
бл. 282, вх. А, маг. 3 и 4

02 889 10 02; 02 403 20 16
0888 26 82 52; 0885 14 54 12
Факс: 02 889 10 14

ultramed@abv.bg

Заповядайте в офиса ни за демонстриране на наличните ехографи. 
Очакваме Ви с нови оферти, променящи се ежемесечно. 

Гарантираме, че ще останете доволни.


