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O e-Cube 5 combina uma solução compacta e inteligente 
com potente desempenho. A excelente qualidade de 
imagem resulta da refinada tecnologia acústica que gerencia 
e administra perfeitamente os sinais de ultrassom.

Os pacotes de software exclusivos das aplicações múltiplas 
aumentam a confiança e a eficácia do diagnóstico.

Tecnologia Acústica

Uma tecnologia acústica exclusiva que produz imagens ultrassonográficas 
superiores. Os transdutores inovadores, geram perfeitamente sinais 
refinados ao sistema e-Cube 5.

Plataforma de Imagem

O FleXcanTM, plataforma de imagens garante um desempenho de imagem 
estável e mantém a qualidade da imagem durante toda a vida útil do sistema 
de ultrassom. Essa estrutura baseada em software também permite 
atualizações fáceis para novas tecnologias e recursos da Imex Medical.

Software de Imagem

Optimal Imaging SuiteTM, o conjunto de software de pós-processamento 
integrado, cria imagens otimizadas para cada aplicativo, diminuindo 
artefatos e aprimorando bordas e linhas de borda. Também oferece aos 
usuários mais opções para otimizar imagens, fornecendo alta resolução e 
maior penetração através de diferentes parâmetros.

Sistema de plataforma simplificado
com alta qualidade de imagem.

Excelente qualidade de imagem

Plataforma simplificada

Compacto

Extremamente silencioso



A Imex Medical se dedica a fornecer aos usuários a 
conveniência máxima além da qualidade de imagem. Os 
detalhes e o desejo de melhorar a satisfação do usuário 
tornam o nosso caminho mais difícil, mas do usuário mais 
fácil e feliz. Acreditamos que a satisfação do usuário vem de 
pequenas mudanças e pequenos detalhes. A inovação do 
e-Cube 5 para os detalhes foi iniciada a partir daqui.

Poderoso

A tecnologia principal do e-Cube 5 criou uma nova 
plataforma simplificada. Permitindo tempos de resposta mais 
rápidos a cada etapa do diagnóstico, reduzindo 
notavelmente o mau funcionamento e aumento da 
durabilidade do sistema.

Simplificado

Uma outra inovação do e-Cube 5 permite um ambiente de 
diagnóstico extremamente silencioso. Diminuindo o ruído do 
ventilador para 30% ao nível dos concorrentes.

Ajuda os usuários a se concentrarem em seu diagnóstico, 
mesmo em espaços sensíveis ao ruído, como salas 
pequenas.

Silencioso

O corpo fino, leve e pequeno o torna ideal para uso em 
espaços pequenos. Considerando a estabilidade do sistema 
em qualquer situação, o e-Cube 5 foi projetado com um 
sistema de baixo centro de gravidade com o conceito 
compacto.

Esta compacidade melhora drasticamente a sua mobilidade 
e permite aos usuários desfrutar de um ambiente de trabalho 
confortável em qualquer ambiente clínico.

Compacto

O e-Cube 5 fornece ferramentas fáceis de usar para  agilizar 
os fluxos de trabalho para que seus usuários gastem mais 
tempo com seus pacientes. Ferramentas como XpeedTM, 
teclas de atalho definidas pelo usuário e rastreamento 
automático ajudam a aumentar taxa de transferência do 
paciente e conforto de digitalização.

Fluxo de trabalho

Qualidade de imagem aprimorada para 
o feto, útero e mama por vários tipos de 
transdutores, incluindo endocavidade, 
endovaginal, convexa e linear.

Saúde  da Mulher

Grande contraste de resolução com o 
transdutor linear.

Musculo Esquelético



Excelente imagem 2D de um fígado, proporcionando 
boa resolução espacial e contraste.

Exibição lado a lado no Dual Mode, auxiliando na 
fácil interpretação anatômica.

Modo Triplex na artéria carótida comum com 
Auto-trace PW.

A imagem soberba da tiróide e o fluxo de cor 
altamente sensível no leison circundante.

Excelente imagem 2D de um feto de 22 semanas 
com boa resolução de contraste.

Cérebro fetal de 22 semanas com informações 
anatômicas detalhadas.

Limpar o Doppler DP da artéria uterina. Fluxo de cor altamente sensível em pequenos 
vasos do útero.
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