
Доплерівський ультразвуковий фантом

Модель 069A

ВИКОНАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТА ШВИДКОСТІ QA НА ДОПЛЕРСЬКОМУ УЗД
Доплерівський ультразвуковий потік Phantom, який використовується 
з моделлю 769 Doppler Flow Pump, забезпечує повне рішення для 
перевірки якості доплерівських ультразвукових пристроїв. Двома 
найпоширенішими тестами є чутливість і точність швидкості, але 
багато інших корисних тестів також описані в літературі (див. 
посилання).

Особливості

• Тканинний еквівалент фантом

• Використовується разом з моделлю CIRS 769

• Змінна глибина трубки для моделювання периферичних та 
черевних судин

Фантом — це фантом потоку, що імітує тканину, із трубкою, що 
моделює кровоносні судини, сумісною з ультразвуком, яка входить у 
фантом під кутом. Фантом має як верхню, так і нижню поверхню 
сканування, що дозволяє проводити тестування на різних глибинах і 
кутах орієнтації. Це робить фантом придатним для перевірки як 
периферичного потоку, так і глибших черевних судин. Фантом 
наповнений Зердіном®гель, що імітує тканини, зі швидкістю звуку 1540 
м/с, загасанням 0,7 дБ/см/МГц і контрастом зворотного розсіювання, 
розробленим відповідно до показників печінки. Він виготовлений з 
міцного ABS-пластика для додаткової міцності.

• Підходить для перевірки якості доплерівської чутливості 
та точності швидкості

• Жорсткий футляр
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ФАНТОМ ПОТОКУ ДОПЛЕРСЬКОГО УЗД Модель 069A

Доплерівські ультразвукові зображення з доплерівським ультразвуковим фантомом
показує пульсуючий і безперервний потік.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТКАНИНОВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ

ФАНТОМ
РОЗМІРИ 20 см х 12,5 см х 27,5 см МОДЕЛЬ 069A ВКЛЮЧАЄ
ТРУБКА Внутрішні розміри: 3/16” 

Зовнішні розміри: ¼”

КІЛЬКІСТЬ ОПИС КОМПОНЕНТА

1 Доплерівський ультразвуковий фантом

СКАНУВАТИ

ПОВЕРХНЯ
Ламінат Saran
мембрана;
12,5 см х 17,5 см

- Гарантія 24 місяці

- Керівництво користувача

НАЗАД-
ЗЕМЛЯ
МАТЕРІАЛ

Zerdine®

SoS: 1540 м/с ± 10 м/с 
Загасання: 0,7 дБ/см-МГц

- Сертифікат відповідності

Модель 769, доплерівський проточний насос необхідно придбати окремо.
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Конфігурація 2: судини черевної порожнини Конфігурація 1: периферичні судини
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