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Mepy Benelux, filiaal van Mepy Système
20 jaar ervaring met echografisch materiaal
Mepy Système specialiseert zich al 20 jaar lang in de verdeling van apparatuur voor
echografieën. Het Belgische filiaal Mepy Benelux werd in 2000 opgericht. Aan het
roer staat zaakvoerder Nico Eelbode, die zelf ook al tientallen jaren ervaring heeft
met echografie: eerst als verkoper voor Hewlett-Packard en Diasonics, daarna als
algemeen directeur van B&K Benelux.

Mepy Benelux is erkend verdeler van Philips en Telemed echografie. Ook doen we aan eigen
ontwikkelingen op het vlak van USB-echografie, meer bepaald voor echogeleide technieken.
Onze afdelingen: 4Echo en Transducers
Onze nieuwste divisie, 4Echo is gespecialiseerd in design en produktie van naaldgeleiders voor alle
merken en types van transducers. Het unieke concept, alles in één, herbruikbaar is een betaalbaar
alternatief .
Onze divisie Transducers bestaat al sinds 2004. En sindsdien hebben we niet stilgezeten: we hebben
ook samen met een aantal Europese partners een Europese faciliteit opgericht. Hier hebben we ons
gespecialiseerd in Amerikaanse hersteltechnieken voor echografie (bvb. lensvernieuwing).
Onze herstelservice
U kan bij ons terecht voor diverse reparaties op echotransducers zoals membranen, kristalvervanging,
kabel en strain relief. Onze nieuwste specialisaties zijn endoscoopherstelling en TEE-mechaniek.
Nog een stapje verder
Is uw transducer toch niet meer te redden? Ook dan kunnen we u uit de nood helpen. U kan bij ons terecht
voor nieuwe transducers met hetzelfde prestatievermogen als de originele transducers. Zo bent u in één
klap uit de zorgen.
Onze tarieven
Onze voorwaarden zijn meer dan interessant, dat geven we u op een briefje. In vergelijking met originele
onderdelen zijn onze producten tot 50% goedkoper. Aarzel dus niet en vraag ons vrijblijvend om een
prijsofferte. Wij helpen u graag verder!

Mepy Benelux

Onze service

Transducer defect?
Eén telefoontje naar Mepy volstaat!
Heeft u een probleem met een transducer? Dan belt u ons toch
gewoon even! Wij komen tot bij u met gespecialiseerd materiaal
om de transducer te testen voor een eerste diagnose. Indien nodig
en in samenspraak met u nemen we het apparaat mee voor een
precieze offerte. Dit is volledig gratis. Kan u niet verder zonder?
Dan bezorgen we u een leenexemplaar. Zo kan u probleemloos
verder werken terwijl uw transducer wordt hersteld.
Gratis gespecialiseerde inspectie en offerte
Het gaat hier uiteraard om gespecialiseerd en kostbaar materiaal.
Daarom werken wij uitsluitend met experts en zorgen we vóór
de herstelling voor een grondige inspectie, niet alleen visueel maar
ook met geavanceerde meetapparatuur.
Gegarandeerde kwaliteit van herstelling
Herstellingen zijn onze specialiteit: dat kunnen we u ook zwart op wit
laten zien aan de hand van diverse certificaten (zie verder). Dit betekent
dat we op een professionele manier herstellen en enkel vervangen
wat absoluut nodig is voor een goede werking.

Voorbeelden van schade
aan echotransducers
Defecten
Wegens vallen uiterlijke schade

Mogelijke gevolgen
• Vochtinfiltratie
• Slechte werking van de elektronica

Ultrasound transducer na herstel
• Lens vervangen
• Housing vervangen

Defect
Kabel en strain relief

Mogelijke gevolgen
• Kabelonderbreking
• Vochtinfiltratie
• Elektronische storingen

Ultrasound probe na herstel
• Strain relief vervangen
• Kabel vervangen

BEELDMODULES VOOR EXTRA PRESTATIES
DE ECHOMASTER IS UIT TE BREIDEN MET INNOVATIEVE BEELDMODULES
PureView
PureView verhoogt de definitie van
structuren, brengt meer contrast en
maakt beelden nog herkenbaarder.

KLEURENDOPPLER

1
1. m.supraspinatus, zonder PureView
2. m.supraspinatus, met PureView

2
PanoView
Met PanoView maakt u een panorama
van een grote structuur, die een
anatomische presentatie geeft van
de gehele omgeving. Bijvoorbeeld een
lengteopname van de kuitspieren en tibia.
3-D View
Een 3-D beeld geeft soms meer
informatie. Met name bij het scannen
van het ongeboren kind zijn deze
beelden spectaculair.

Verdikte kniepees met neovascularisatie.
Kleurendoppler echografie presenteert stromend bloed. Het
is een spectaculaire toevoeging op het zwart-wit beeld. Met
behulp van kleurendoppler verbetert uw differentiaal diagnostiek;
is een echo-arme holte een cyste/abces/hydrops of een echo-arme
massa met daarin bloedvaten? Aantoonbare hypervascularisatie
gaat samen met verhoogde weefselactiviteit en duidt mogelijk
op een ontstekingsreactie. Dat kan zijn in het kapsel, synovium,
spier- of peesweefsel. De EchoMaster 128 Color beschikt over
powerdoppler, die dankzij de hoge sensitiviteit zelfs neovascularisatie
kan aantonen.

SPECIFICATIES & TECHNISCHE GEGEVENS

SPECIFICATIES ECHOMASTER

Afmeting koffer (b x d x h):
Gewicht beamformer:
Gewicht in koffer:
Aantal kanalen:
Frequenties:

EchoMaster 64 en 128
66,5 x 33,5 x 18 cm
2 kg (excl. transducer)
5,5 kg
64 / 128
2 - 10 MHz

EchoMaster 128 Color
66,5 x 33,5 x 18 cm
3,3 kg (excl. transducer)
5,5 kg
128
2 - 12 MHz

Transducers: breed scala lineair, convex en microconvex
Benodigde PC-specificatie: IBM compatible, Windows XP / Vista, USB 2.0
Er zijn diverse opties leverbaar. Bijv. Apple laptop, EchoMaster kar,
monitorarm en extern beeldscherm

Order Information

Soon other Brands available!!!
Order :
4Echo (Member of Mepy)
Zeedijk 130
8400 Oostende
Belgium
www.guidedimaging.eu
e-mail : szlamka@mepy.be
Gsm:
+32 477 304 726
Fax:
+32 59 800 948

1 ECO-Guider + 100pcs sterile ECO-coverKits/box (Sterile ECO-Cover
Kit includes a sterile cover, 20g sterile gel and 2 elastique bands)

