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Versatilidade
Transdutores Crystal SignatureTM
Ergonômico e produtivo
Software intuitivo e adaptável
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Portátil e inovador
Graças a sua arquitetura poderosa, o e-Cube i7 oferece
estabilidade, ótima qualidade de imagem, ferramentas
avançadas e um desempenho excelente em qualquer situação.
Com tecnologias de alta qualidade, hardware potente e
inovações ergonômicas, o e-Cube i7 é o equipamento ideal para
a realização de exames em qualquer ambiente clínico.
Possui carrinho (opcional) com conexão simultânea para três
transdutores e teclado com capa deslizante.
Muito leve, com mala para transporte, é a melhor opção para
quem precisa de portabilidade com ótima qualidade de imagem.

Características
XpeedTM teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que
agilizam o exame para o usuário com maior conforto para o paciente;
Auto IMT - Medida automática e confiável;
Imagem Panorâmica;
Full SRI (Speckle Reduction Imaging) - Imagem suave com alta definição;
FTHI (Imagem Harmônica de Tecido) - Resolução de contraste,
penetração e ótima qualidade de imagem;
Opcionais para cardiologia: CW, Doppler Tecidual, Echo de Estresse e
transdutores dedicados;
Needle VisionTM - Software para visualização de agulha;
SCI (Spatial Compound Imaging) - Excelente resolução de bordas e
definição de limites;
Bateria de alta duração;
DICOM - Conectividade e relatórios estruturados.

Transdutores padrão
Convexo 1 a 6 MHz
Linear 3 a 12 MHz
Endocavitário 3 a 10 MHz

Músculo Esquelético

Cardiologia

Needle VisionTM Plus

Potente e Compacto
Uma combinação de performance potente com
soluções inteligentes.
O equipamento ideal para sua clínica ou hospital moderno, compacto, com ótima qualidade de imagem
e softwares avançados para múltiplas aplicações. Leve,
fácil de transportar e extremamente silencioso.
Plataforma amigável e intuitiva, com o conforto do
monitor LED de 19.5”.

Características
Full SRI (Speckle Reduction Imaging) - Imagem suave com
alta definição;
FTHI (Imagem Harmonica de Tecido) - resolução de
contraste e ótima qualidade de imagem;
SCI (Spatial Compound Imaging) - Excelente resolução de
bordas e definição de limites;
FCI (Frequency Compound Imaging) - Resolução e
penetração na mesma imagem;
XpeedTM, teclas de acesso rápido e traçados automáticos:
ferramentas que agilizam o exame para o usuário com maior
conforto para o paciente;
Auto IMT - Medida automática e confiável;
Imagem Panorâmica nos modos B e Color;
Drive de CD/DVD;
DICOM - Conectivdade e relatórios estruturados.

Transdutores padrão
Convexo 1 a 6 MHz
Linear 3 a 12 MHz
Endocavitário 3 a 10 MHz

Ótima resolução de contraste
Feto de 22 semanas

Modo triplex
Doppler da ACC

Tireóide com Doppler colorido

Versátil e Completo
Ótima qualidade de imagem com variedade de
transdutores de alto rendimento e tecnologia de ponta.
Um equipamento de alta performance, com tecnologias
avançadas e a conveniência do monitor LED 21.5” e
touchscreen de 10.4”.
Com sua interface amigável e facilidade de operação, o
e-Cube 8 permite o foco total no paciente e imagens de
altíssima qualidade para diagnósticos mais precisos.
A tecnologia PowerViewTM, utilizada nos transdutores,
dispersa o calor produzido e otimiza o seu desempenho,
gerando imagens de excelente qualidade e diminuindo o
desgaste natural.
Um equipamento híbrido, com opcionais para cardiologia
e imagens volumétricas.

Características
Full SRI, FTHI, SCI e FCI: tecnologias que produzem
imagens nítidas e de alta resolução;
XpeedTM, teclas de acesso rápido e traçados
automáticos: ferramentas que agilizam o exame para o
usuário e proporcionam maior conforto ao paciente;
Imagem panorâmica nos modos B e Color;
Auto IMT: Medida automática e confiável;
Ferramentas 3D: Live HQ, Auto NT, Volume Master,
Volume Advance, CUBE Strain e Eco de Estresse para
cardiologia avançada;
Elastografia com software fácil de usar e resultados
confiáveis;
Needle VisionTM - Software para visualização de agulha
em procedimentos;

Transdutores padrão
Convexo 1 a 6 MHz

Vascularização renal com
Power Doppler direcional

DICOM - Conectividade e relatórios estruturados;

Linear 3 a 12 MHz

Equipado com SSD e bateria interna - hardware
poderoso para operação rápida e ágil;

Endocavitário 3 a 10 MHz

Drive de CD/DVD.

Face fetal em 3D/4D

Doppler tecidual do
septo interventricular

Doppler colorido:
Carótida comum e veia jugular

Plataforma de alta performance
com tecnologias avançadas
A plataforma poderosa do e-Cube 12 permite a realização de diagnósticos
muito mais precisos em um período de tempo menor.
Sua interface amigável, recursos fáceis de usar e tecnologias modernas,
com hardware de última geração, tornam o e-Cube 12 o equipamento ideal
para uma experiência confortável e positiva, tanto para o operador, quanto
para o paciente.
Com a aplicação de algoritmos ainda mais sofisticados, o e-Cube 12
apresenta ótima resolução e penetração em qualquer modo de imagem:
Modo bidimensional, Doppler e 3D/4D.
A variedade de transdutores de última geração proporciona maior confiança
diagnóstica em uma gama extensa de aplicações clínicas.
Um equipamento híbrido completo com recursos avançados para 3D/4D e
cardiologia, ótima resolução temporal, contraste, possibilitando diagnósticos
rápidos, precisos e imagens sofisticadas.

Power Doppler Direcional do Rim

Elastografia

Eco de Estresse

Live HQ

Características
Full SRI, FTHI, SCI e FCI: tecnologias modernas de
processamento que produzem imagens nítidas e de alta
resolução.
XpeedTM, teclas de acesso rápido e traçados automáticos:
ferramentas que agilizam o exame para o usuário com maior
conforto para o paciente;
Imagem Panorâmica nos modos B e Color;
Auto IMT - Medida automática e confiável;
Power Doppler Direcional;
Ferramentas 3D: Live HQ, Volume Master, Volume Advance;
Auto NT para obstetrícia;
CUBE Strain e Eco de Estresse para cardiologia;
Elastografia com software confiável e imagens reprodutíveis;
Needle Vision™: Software para visualização de agulha em
procedimentos;
Equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para
uma operação rápida e eficiente;
DICOM: Conectividade e relatórios estruturados;
Drive de CD/DVD.

Transdutores padrão
Convexo 1 a 6 MHz
Linear 3 a 12 MHz
Endocavitário 3 a 10 MHz

Alta qualidade na prática clínica diária
Todo conforto de um equipamento compacto e ágil em um top de linha de alta performance, com hardware de última geração e ferramentas avançadas
para diversas aplicações clínicas. O e-Cube 15 Platinum possui monitor LED 21.5” com tecnologia IPS, que elimina distorções de imagem, braço
articulado e ajuste motorizado de altura - todos estes recursos proporcionam ótima ergonomia ao usuário e extremo conforto para o paciente.
Quatro portas ativas para transdutores, interface amigável e o touchscreen de 10.4” agilizam o exame e proporcionam maior produtividade com
confiança diagnóstica. A variedade de tecnologias de ponta e os transdutores de alta performance para aplicações clínicas diversas, permitem análises
avançadas com um fluxo de trabalho otimizado e toda segurança de armazenamento de dados.

Características
Full SRI, FTHI, SCI e FCI - tecnologias que produzem imagens nítidas e de
alta resolução;
Xpeed, teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que
agilizam o exame para o usuário com maior conforto para o paciente;
Imagem Panorâmica nos modos B e Color;
Auto IMT - Medida automática e confiável;
Power Doppler Direcional;
Ferramentas 3D: Live HQ, Volume Master, Volume Advance;
Auto NT para obstetrícia;
CUBE Strain, Auto EF e Eco de Estresse para cardiologia avançada;
Elastografia de alta qualidade;
Needle Vision™: Software para visualização de agulha em procedimentos;
Equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para uma
operação rápida e eficiente;
Pós-processamento de dados ;
DICOM - Conectividade e relatórios estruturados;
Drive de CD/DVD.

Transdutores padrão de alta densidade
Convexo single crystal 1 a 6 MHz
Linear 3 a 12 MHz
Endocavitário 3 a 10 MHz

Medida automática
da íntima média

Elastografia

CUBE Strain

Needle Vision Plus
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