
Een verrijking  
      voor u en uw patiënten 

echografie
voor de
1e lijns



ACUSON NX2

• Compact echografiesysteem

• Hoogwaardige beeldvorming

• 21,5 inch monitor, full HD

• Geschikt voor vele applicaties

• 3D en 4D voorbereid

ACUSON NX3 Elite

•  Eenvoudig, slim en snel in gebruik 
door LCD touchscreen

• Hoogwaardige beeldvorming

• 21,5 inch monitor, full HD

• Ruim aanbod aan transducers

• Geschikt voor vele applicaties

• 3D en 4D voorbereid

In 2016 heeft dit systeem de Red Dot Award 
gewonnen voor het beste design.

ACUSON P500 Frosk Edition

•  Veelzijdig draagbaar echografie
systeem in notebookformaat

•  Voorzien van de nieuwste scan
technieken

• Buitengewone beeldkwaliteit

• Simpele en intuïtieve bediening

•  Robuust uitgevoerd voor langdurig 
gebruik

•  Geplaatst op een smart trolley wordt 
het een volwaardig echotoestel met  
3 transducerpoorten

Echografie is een verrijking voor de dagelijkse praktijk. Daarmee kunt u uw patiënten beter 

diagnosticeren, gerichter doorverwijzen of juist geruststellen dat er niets aan de hand is. 

Speciaal voor de 1e lijns biedt Henry Schein 3 typen echografiesystemen van Siemens 

Healthineers voor snelle en betrouwbare beeldvorming.

Echografie voor snelle en  
betrouwbare beeldvorming



Een aantal voorbeelden:

Echo abdominale aorta Echo van de abdomen

Echo IVC Echo van de nier

Echo van de abdomen Echo van de schildklier

3D echo 3e trimesterEcho van foetus (longen, hart en lever)



Henry Schein Medical B.V.

Postbus 50040

1305 AA  Almere

Tel: 036 5358901

medical@henryschein.nl

www.henryschein.nl

Gezond blijven en daardoor gezond ouder worden, wie 

wil dat niet. Medische technologie kan daar een 

bijdrage aan leveren. Siemens Healthineers werkt al 

meer dan 125 jaar aan innovatieve oplos singen voor 

de gezondheidszorg. Van geavanceerde scanners voor 

ziekenhuizen, laboratoriumdiagnostiek tot en met 

echografie en point of care tests voor de 1e lijns.

Toonaangevende oplossingen die artsen en 

verloskundigen in staat stellen om aandoeningen in 

een vroeg stadium op te sporen en een behandeling 

beter en sneller mogelijk te maken. Liefst zo patiënt

vriendelijk mogelijk. Voor nu, en voor generaties die 

nog komen. Zo werken we samen met zorgprofessio

nals aan een duurzame zorg, waarin de patiënt altijd 

centraal staat. 

Op het gebied van echografie voor de 1e lijns is 

Siemens Healthineers een exclusieve samenwerking 

aangegaan met Henry Schein.

  Omdat 
gezondheid 
                   ons grootste  
     goed is.


