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1. O firmie DRAMIŃSKI 
2. Ultrasonografy firmy DRAMIŃSKI 
 



s Od 27 lat na rynku 
                     
s Eksportuje do ponad 60 krajów na świecie 
 
s Współpracuje z centrami badawczymi na      
     całym świecie 
 
s Posiada certyfikat ISO 9001:2008 
 
s Rozwija sieć dystrybutorów na całym świecie 

Podstawowe informacje o firmie 



O firmie 

Konstruujemy         autorski procesing firmowy 



O firmie 

Produkujemy       standardowa realizacja w 7 dni 



O firmie 

Sprzedajemy         sieć dystrybutorów na całym świecie 



O firmie 

Serwisujemy        gwarantujemy błyskawiczny serwis 

Nawet przenośny ultrasonograf 

składa się z około 300 części.  

 

My zawsze je mamy wszystkie 



AIDEX 2013 

DIHAD 2014 



 

ULTRASONOGRAFY 

FIRMY DRAMIŃSKI 



Cechy USG DRAMIŃSKI 

• świetne obrazowanie 

• lekkie 

• przenośne 

• duża wytrzymałość mechaniczna 

• odporny na wstrząsy 

• szczelny do IP 65 

• bardzo wydajne zasilanie bateryjne 

• sondy własnej konstrukcji 

• mocna walizka transportowa z zaworem powietrza 

 



Cechy USG DRAMIŃSKI 

 wytrzymałe USG, mocna walizka transportowa z zaworem powietrza 

 

 





 

 

 

DRAMIŃSKI DUS 101 

… gdy liczy się każda sekunda 



 

 

 

DRAMIŃSKI DUS 101 
• trudno zniszczalny aparat 
ultrasonograficzny 
• dobre obrazowanie 
• współpraca z sondami mechanicznymi 
3.5 – 7 MHz 
• ekran 6,4” LCD 
• waga tylko 2,1 kg 
• szczelny – IP 65 
• łatwość czyszczenia i dezynfekcji  
• tryb obrazowania: B, B+B 
• zasilany bateryjnie – 4 godziny pracy 
ciągłej 
• szybka gotowość do pracy – 7 sekund 
 



 

 

 

DRAMIŃSKI DUS 101 

… DRAMIŃSKI DUS 101spełnia kryteria użytkowe do 

podstawowej diagnostyki USG przez powłoki ciała narządów 

położonych poniżej przepony jamy brzusznej, jamy opłucnej, 

zawartości worka osierdziowego. 

 
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski 



DRAMIŃSKI DUS 101 

Wątroba i żyły wątrobowe Trzustka 



DRAMIŃSKI DUS 101 

Pęcherz moczowy  
i gruczoł krokowy 

Złogi (kamienie) w 
pęcherzyku żółciowym 



 

 

 

DRAMIŃSKI OPUS D 

OBRAZ DOSKONAŁY 



 

 

 

Dramiński OPUS D 

• Przenośny ultrasonograf z sondami 

elektronicznymi 

 

• ekran 10,4” LCD 

 

• dotykowy panel 

 

 



Dramiński OPUS D 

• zasilany sieciowo z możliwością pracy 

na baterii 

 

• czas pracy na baterii 2 godziny 



 

 

 

Dramiński OPUS D 
  

 

• porty zewnętrzne: USB 2.0, LAN, VGA 

  

• zapis, eksport obrazów i pętli cine  

  

• funkcje dopplerowskie 

 

• B, B+B, B+M 

 



DRAMIŃSKI OPUS D 

Obraz doskonały 



DRAMIŃSKI OPUS D 

Szpital polowy –Ghazni - Afganistan 



DRAMIŃSKI OPUS D 

Szpital polowy –Ghazni - Afganistan 



DRAMIŃSKI iScanMed 

UNIKALNY OBRAZ W MAŁYM USG 



DRAMIŃSKI iScanMed 
• niezastąpiony do monitorowania 

zabiegów 

 

• znakomity do badań przesiewowych 

narządów położonych powierzchownie 

 

• super lekki – waga poniżej 2 kg 

 

• wysokiej klasy sonda liniowa 6-14 

MHz 

 

• zasilany bateryjnie – praca 5 godzin 



DRAMIŃSKI iScanMed 

Blok operacyjny –Ghazni - Afganistan 



DRAMIŃSKI iScanMed 

Blok operacyjny –Ghazni - Afganistan 



DRAMIŃSKI 4FAST 

…po prostu fast 



DRAMIŃSKI 4FAST 

Medevac –Ghazni - Afganistan 



Co nowego? 



DRAMIŃSKI  FAST 



Dziękuję za uwagę 


