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De BBS Revolution blaasscanner: een nieuwe generatie blaasscanners. 
 
Gesproken over creatieve oplossingen is dit toestel hét voorbeeld van creatief denken.  
Het is makkelijker voor de hulpverlener. De patiënt is sneller geholpen.  De scanner is bijzonder accuraat en het 
toestel test zichzelf bij elke scan. Bovendien is deze scanner door de andere wijze van draaien van de transducers 
veel minder gevoelig voor slijtage/ verloop. 
 
De BBS Revolution blaasscanners gaan uit van een nieuw uniek concept.   
Er wordt gescand met 8 transducers in plaats van 1 transducer. Hierdoor ontstaat een breed scanveld waarbij het 
gehele kleine bekken automatisch wordt gescand. De 8 transducers op een rij maken alleen een cilindrische 
beweging. Dit in tegenstelling tot scanners met 1 transducer waarbij rotatie en cilindrische bewegingen in 1 scan 
moeten worden uitgevoerd. Het werken met 1 transducer levert een veel minder groot scan oppervlak en is een zeer 
slijtage gevoelige techniek. 
 
Voordelen:  
- extreem makkelijk in het gebruik  
- grote accuratesse 
- hoge scan snelheid 
- zeer breed scan gebied 
- ongevoelig voor beweging van de probe tijdens de scan 
- automatische richttechniek, altijd juiste lokalisatie blaas  
- automatische detectie blaasvorm (geen man/vrouw/kind selectie) 
 
Door de draadloze probe bovendien: 
 
- betere ergonomie/eenvoudig handelen 
- geen risico op trek / kabelbreuk 
- snel en volledig te desinfecteren (geen connectoren/snoer) 
- mogelijkheid de console en het statief buiten een isolatie zone te stationeren  
 
Er is slechts weinig training nodig om met de BBS scanner te leren omgaan. 
Met de BBS Revolution blaasscanner bespaart u tijd en voorkomt u frustratie en ergernis bij het lokaliseren van de 
blaas via lastige echobeelden. 
 
Ondanks alle voordelen en innovatieve techniek is ervoor gekozen de BBS Revolution blaasscanner betaalbaar te 
houden. U betaalt een eerlijke prijs voor een goed toestel! 
 
Uniek is daarbij de 3-jarige garantie op dit toestel én de probe. Zelfs valschade valt onder deze garantie.  
Bij breuk door welke oorzaak dan ook wordt de probe bij inruil van de defecte probe kosteloos vervangen. 
 
 
 


