
Візуалізація без обмеженьMyLab
™

MyLab
™



2

Ультразвуковий апарат MyLab™X8  – стаціонарній сканер 
експертного класу з новим поколінням цифрових та апаратних 
технологій для всіх видів клінічних досліджень.

MyLab™X8 пропонує: LCD-монітор останнього покоління, 
смарт-функції Stand-by, швидке завантаження, операційну 
систему Windows 10 з останнім оновленням, автоматичні 
розрахунки одним натисканням клавіши та ультрасучасну 
ергономіку.

Досягайте нових вершин в діагностиці завдяки інтуїтивному 
інтерфейсу та інноваційним клінічним інструментам, що 
максимально адаптовані до щоденних клінічних потреб.

MyLab™X8 -  новий стандарт ефективності та 
результативності в ультразвуковій діагностиці. 
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Ультрасучасні 
технології
Інтеграція найсучасніших 
технологій MyLab™X8 – висока 
якість зображень без втрати 
ефективності та швидкості 
діагностичних досліджень.

LCD-монітор останнього покоління з 
детальною візуалізацією та повно екранним 
режимом

МОНІТОР 
 21,5 ДЮЙМА

АКТИВНІ 
ПОРТИ

СЕНСОРНИЙ 
ЕКРАН

ШВИДКЕ 
ЗАВАНТАЖЕННЯ

ФУНКЦІЯ 
ZERO CLICK

АВТОНОМНА 
РОБОТА

asyMode & 
asyColor

5 активних ультразвукових портів для швидкої адаптації 
до нового обстеження

Ультрачутливий сенсорний екран нового 
покоління з діагоналлю 10.1 дюйма

Швидке завантаження системи з режиму «Stand by» для 
ефективного обстеження при наданні невідкладної 
допомоги

Автоматичний режим розрахунку в різних клінічних 
областях натисканням однієї клавіши

“One touch” Покращення візуалізації та кольорового 
картування в один дотик в режимі реального часу

Одна година автономної роботи завдяки 
вмонтованому акумулятору 
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Ергономіка та комфорт 
без компромісів
Опираючись на багаторічний досвід, в MyLab X8 
створені всі умови для ефективної та комфортної 
щоденної роботи. А завдяки креативним рішенням 
як в галузі апаратного, так і програмного 
забезпечення, лікарі отримали інноваційні 
інструменти для всіх клінічних сфер. 

Спрощена панель управління 

Великий сенсорний екран управління з 
можливістю візуалізації клінічного зображення.

Інтелектуальні алгоритми покращення 
        asyColor*візуалізації       asyMode* і 

в режимі  реального часу 

Smart- алгоритми  автоматичного налаштування
    Doppler та      Scan для зменшення часу 
сканування.
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Мобільність без 
обмежень
MyLab™X8 створений для всіх ситуацій 

Вбудований акумулятор

Швидке завантаження

Режим «Plug&Play»

Легкий та компактний

Легке пересування

Просте налаштування до позиції лікаря
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Велике портфоліо 
ультразвукових 
датчиків
Ультразвукові датчики Esaote iQProbes 
являються золотим стандартом якості, і 
пропонують найсучасніші технології для 
всіх клінічних сфер

Ультраякісна візуалізація

Мала вага та ергономічна форма

Зниження втоми оператора до 70%

Підвищена точність



 Клінічні випадки
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Поверхневі сухожилля. Високочастотне 
ультразвукове сканування до 24 МГц

Щитовидна залоза. Візуалізація 
пухлини з ElaXto

Печінка. Режим кольорового доплера

Профіль майбутнього немовляти. 
Технологія XView для покращення 
візуалізації

Матка.  Об’ємна візуалізація з 
XLight 3D/4D

Кардіологія. Автоматичне вирахування 
фракції викиду Zero Click

Кардіологія.  Автоматичне 
вирахування фракції викиду Zero Click 
з XStrain 2D

Сонна артерія. Вимірювання 
комплекса «інтіма-медіа» в режимі 
реального часу QIMT

Нирка. Тканинна перфузія з microV
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