
MinUS X1 VET

Excepcional
qualidade de imagem Conexões

móveis versáteis

Mobilidade
incomparável

Baixo consumo de energia

Fácil
interface do usuário

Suporte
multi-especialidade

Ultrassom Portátil

O MinUS X1 VET oferece uma qualidade de 

imagem excepcional para ajudá-lo a tomar 

decisões rápidas e precisas.

Entregamos a você a interface de 

usuário mais simples do nosso 

aplicativo e você pode aprender a 

operar dentro de 2 minutos.

Com um software totalmente programado, o 

MinUS X1 VET pode oferecer suporte a várias 

especialidades, selecionando diferentes aplicações 

clínicas através de um simples toque.

Com o MinUS X1 VET, o estetoscópio de ultrassom 

excepcional está disponível no seu bolso a qualquer hora e 

em qualquer lugar. Abra o aplicativo a partir do seu 

dispositivo inteligente, faça a conexão com o transdutor 

através do plug-in Wifi ou USB e pronto. Encontre 

pacientes no ponto de atendimento, faça um diagnóstico 

mais rápido e atenda sempre que necessário.

Não importa o dispositivo Android, IOS 

ou Windows OS, você sempre pode 

conectar facilmente o transdutor, exibir 

a imagem e compartilhar os dados 

quando necessário

Peso apenas 120g, tamanho 

50% menor que o iPhone 6S da 

Apple. O MinUS X1 VET, 

oferece mobilidade incomparável 

a todos os médicos.

O sistema é centrado em verde, projetado com consumo 

de energia extremamente baixo, o que permite que o 

sistema seja ideal para escaneamentos por muito tempo.

Bexiga felino Cistite Eixo longo canino Coração Canino

Rim felino Doppler colorido - renal Fígado canino Baço canino



Configurações do sistema

Bateria de lítio embutida

Compatibilidade do Sistema
Android, IOS e Windows

Conexão
Wi-Fi, USB

- 1350mAh@3.7V

- 2 horas de escaneamento contínua

- Carga completa direta dentro de 3 horas

- Carga inversa via USB tipo C por dispositivos inteligentes 

conectados durante a digitalização em tempo real

Ambiente Operacional
- Temperatura Ambiente: 10~30 deg

- Humidade Relativa: <80%

- Pressão Atmosférica: 700 hPa~1060 hPa

Ambiente de armazenamento
e transporte
- Temperatura Ambiente: -20~55 deg

- Humidade Relativa: <95%

- Pressão Atmosférica: 700 hPa~1060 hPa

Medidas
- Distância

- Área

- Profundidade

- Velocidade

- HR

- S/D

Energia
- DC Entrada da Voltagem: 5V

- DC Entrada de Energia: 1.5A

- DC Entrada de Energia: 2A (modelo Dual)

Aplicações
- Tireoide

- Pequenas Partes

- Vascular

- Músculo Esquelético

- Abdômen

- Cardio

Recursos do sistema
- Formador de feixe de banda larga digital

- Modos de imagem: B / C / D / PD / BC / M

- Canais de formação de feixe digital: 1024

- Imagem harmônica de inversão de pulso

- Imagem adaptável para redução de ruídos

- Profundidade de varredura do sistema

 Mínimo: 2 cm (depende da sonda)

 Máximo: 31 cm (depende da sonda)

- Zoom em tela cheia

- Transdutores multi frequenciais de banda larga

- Revisão da Imagem (cine loop): 100 frames

- Carregador sem fio por indução (modelo Dual)

Transdutores
- Transdutor convexo, 2-5Mhz, R60, 128 elementos

- Transdutor convexo, 2-5Mhz, R45, 128 elementos (modelo Dual)

- Transdutor linear, 4-10 MHz, 38 mm, 128 elementos

- Transdutor micro convexo, 4-9MHz, R10, 128 elementos

- Transdutor virtual phase array, 2-4Mhz, 32 elementos (modelo Dual)

Dimensões
- Altura: 11.4cm

- Largura: 6cm

- Profundidade: 1.8cm

- Peso:120g

Modelo Dual:

- Dual: convexo, linear e faseado -60x68x30mm 245g

- Dual: convexo e linear- 350x68x30mm 300g

Modelo Dual:

- 2800mAh@3.85V

- 2 horas de escaneamento contínuo

- Carga completa direta dentro de 3 horas

Anotações
- Texto

- Seta

- Elipse

- Retângulo

- Body Mark
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