
 

СПАДЩИНА БЛИСКУЧОГО МИНУЛОГО, 
СПРЯМОВАНА НА МАЙБУТНЄ 
 

Шановні пані та панове, 

Оскільки пристрій Compact Touch першого покоління був запущений у 2008 році, компанія Quantel Medical 
постійно працює над розробкою інноваційних рішень для нових ультразвукових платформ з сучасними 
технологіями. 
Пристрій Compact Touch A/B/P нового покоління задає новий стандарт у своєму сегменті ринку та перевищує всіх 
своїх конкурентів, завдяки якості зображень В-скану нового передавача 15МГц. 

Ми впевнені, що цей новий продукт підтвердить наші позиції 
лідера ринку офтальмологічного ультразвуку.  

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ: 

1 НОВІ МЕРЕЖЕВІ РІШЕННЯ 

У доповнення до інтеграції електронних медичних записів (EMR), тепер пристрій Compact Touch сумісний з 
DICOM, з усіма можливостям (робочий лист, збереження, друк) . 
Він також підтримує WIFI та Bluetooth і має тепер 4 порти USB та 1 відео-вихід HDMA. 

2 НОВА ЕРГОНОМІКА РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

Тепер у пристрої Compact Touch є система фіксації VESA, яка дає 
можливість його монтажу на ногу, яку можна прикріпити або до стіни, 
столу, або мобільного візка. 
Новий пристрій Compact Touch ще більш компактний: розмір та вага були 
значно зменшенні для вдосконалення його портативності. 



 

3 НОВИЙ ЗОНД В-СКАН 

Був розроблений новий зонд для режиму В з передавачем, що здійснює 
передачу на частоті 15МГц, даючи можливість підвищити роздільну 
здатність на 30% для перегляду ще більшої кількості деталей у 
скловидному тілі та стінці ока, наприклад, мембрани та пухлини. 
Цей новий передавач однозначно змінює значення золотого стандарту 
зображень В сканування.  

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ 

Доступний маркетинговий набір, що включає в себе: 

 Акційне відео англійською, французькою та іспанською 

 Брошура про продукт  англійською, французькою та іспанською 

 Постери, EBLAST та реклама англійською та французькою 

 Прес-релізи оголошення щодо затвердження відмітки СЕ 

Всі ці матеріали доступні на нашій новій веб-сторінці мережі Екстранет. 

ВІДВІДАЙТЕ НАШУ 
НОВУ ВЕБ-СТОРІНКУ 

В МЕРЕЖІ 
ЕКСТРАНЕТ! 

ВІДВІДАЙТЕ 
НАШУ СТОРІНКУ 
З ПРОДУКТАМИ! 

І нарешті, ви знайдете доданий оновлений прейскурант з усією відповідною інформацією, щоб розмістити 
свої замовлення, і документ із усіма деталями аксесуарів пристрою Compact Touch (посилання, ціна, опис). 

Ми даним підтверджуємо, що пристрій Compact Touch стане доступний з 1-ого грудня. 

Якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до вашого регіонального менеджера з продажів або 
вашого торгового асистента. 

Бажаємо вам успіхів та щасливих продажів! 

Маркетингова компанія 

Залишайтеся з нами на зв’язку! 
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