
O eCube 12 proporciona diagnósticos rápidos e 
precisos com seus recursos simples e fáceis de 
usar, oferecendo aos ultrassonografistas mais 
tempo para se concentrarem em seu trabalho 
e proporcionar aos pacientes um exame mais 
confortável.

Sistema preciso e sofisticado de ultrassom
Modelo:

eCube 12
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Gama diversificada de transdutores de alto desempenho
O eCube 12 possui as mesmas plataformas de hardware e software de ponta utilizadas no modelo mais top da linha Imex Medical. Com seu  algoritmo 
ainda mais aprimorado, tanto a resolução quanto a penetração melhoraram drasticamente as imagens 2D. Com a aplicação do Modo Dual, os dados 
do Color Doppler podem ser exibidos combinados no Modo Doppler sem comprometer a qualidade das imagens 2D.

Conexão multifrequencial de diferentes transdutores
As  imagens de alta qualidade permitem que você examine qualquer parte do corpo com várias dimensões de profundidade e largura, proporcionando 
maior versatilidade clínica.

Transdutores de Single Crystal de alto desempenho (Crystal Signature™)
SP3-8T / SVC1-6H / SC1-6H / SC1-4HS

Transdutores custo-benefício C-Architecture (PowerView™)
P1-5CT / C1-6CT



Simplicidade do design de fluxo de trabalho
Design e workflow orientado ao ultrassonografista, podendo ser utilizado com facilidade e conveniência em diferentes ambientes clínicos com várias 
limitações de tempo e espaço. Ele também proporciona uma experiência de  exame confortável e agradável para os pacientes.

SSD para inicialização rápida de 
exames

O eCube 12 conta com hardware SSD, 
além de melhorar a estabilidade do 
sistema, ele também é rápido ao inicializar.

Aquecedor de gel desenvolvido 
para conforto do paciente

O aquecedor de gel permite aquecê-lo 
antes do exame. A temperatura pode ser 
ajustada em três níveis de acordo com a 
necessidade, proporcionando um exame 
mais confortável

Conectores e sistema de 
transdutores compactos

Os transdutores do eCube 12 possuem 
conectores compactos e leves. O sistema 
slim não ocupa muito espaço, mesmo 
com até quatro transdutores conectados. 
Você pode realizar os exames com mais 
conforto e desconectar ou reconectar 
os transdutores de maneira fácil e 
conveniente, mesmo em pequenos 
espaços.



Imagens precisas
O monitor de alta resolução de 1920 x 
1080 pixels oferece imagens claras e 
nítidas. Através do uso da tecnologia IPS 
(in-plane swiching)   evita que distorções 
ocorrem e além de fornecer um campo de 
visão mais amplo.

O usuário pode rever imagens facilmente 
sem ser restringido pela localização ou 
ambiente, tendo a precisão e conveniência 
de cada diagnóstico melhorada.

Painel de controle rápido e fácil
Todas as teclas do painel de controle 
estão dispostas de forma  eficiente e 
intuitiva. As funções mais utilizadas 
podem ser atribuídas a seis teclas de 
usuário, que são organizadas para fácil 
acesso no painel de controle. Isso reduz o 
tempo de acesso a determinadas funções 
e facilita o trabalho. 

O brilho da luz de fundo no painel de 
controle é ajustável, permitindo que seja 
usado em um ambiente mais escuro. A 
altura e o ângulo do painel de controle 
podem ser ajustados com facilidade 
e conveniência, permitindo que o 
ultrassonografista realize os exames 
nos pacientes em uma posição mais 
confortável.

Touchscreen conveniente e 
intuitivo

Design de interface intuitiva, a tela de alta 
resolução de 10,4", sensível ao toque 
facilita acesso rápido as funções. Usando 
as predefinições de presets definidas 
pelo ultrassonografistas ao lado esquerdo 
do touch, você pode carregar o exame 
e transdutor prédefinido em um único 
toque.

O acesso rápido e fácil das predefinições 
do touch, reduzirá o tempo de seleção do 
exame.

21.5"

Conexão para transdutores: 
4 portas ativas



Melhoria das capacidades clínicas
O eCube 12 é um sistema multiuso que pode ser usado em todas as áreas especializadas que requerem imagens de ultrassom, como medicina 
interna, obstetrícia, ginecologia, ortopedia e etc. Ao fornecer ferramentas de diagnóstico de primeira qualidade para cada área ele possibilita realizar 
diversos exames de ultrassom, garantindo um diagnóstico preciso.

Optimal Imaging Suite™ Plus
Conjunto de software de pós processamento de imagem integrado da Imex Medical, fornece 
melhor definição de borda e maior resolução de contraste, reduzindo artefatos mantendo a 
aparência real da estrutura.

ANTES DEPOIS

Xpeed™

Basta pressionar o botão Xpeed™ uma vez para otimizar rapidamente as imagens no modo 2D 
e no modo Doppler Pulsado para diferentes casos clínicos.

DPDI (Directional Power Doppler Imaging)
A tecnologia Power Doppler mostra as direções do fluxo sanguíneo com maior sensibilidade 
do que a tecnologia Color Doppler. É útil na detecção de fluxo sanguíneo periférico lento (vasos 
sanguíneos renais, vasos sanguíneos periféricos, artéria cerebral média, etc.).



Auto IMT
É a medida automatica da camada íntima média da carótida. As medições são feitas com mais 
rapidez e precisão. 

CUBE Strain™

Este é um método de exame não invasivo utilizado para avaliar a função miocárdica com 
maior precisão. Você pode rastrear possíveis patologias em imagens cardíacas 2D, digitalizar o 
movimento de cada segmento do miocárdio e verificar os dados quantificados.

Stress Echo
O fluxo de trabalho do exame otimizado permite realizar um ecocardiograma de estresse de 
maneira mais rápida e conveniente, auxiliando no diagnóstico precoce de doença cardíaca 
coronária crônica.

Elastografia
Elastografia mostra intuitivamente as diferenças relativas na rigidez do tecido causada pela 
pressão externa utilizando mapeamento a cores, fornecendo informações que auxiliam no 
diagnóstico da patologia reduzindo a necessidade de biópsias desnecessárias.

A barra indicadora mostra em tempo real se a quantidade de pressão sobre os tecidos é 
adequada em uma escala de 1 a 6 o que resulta em maior confiabilidade dos resultados.

Auto NT
É uma medida automática da translucência nucal em corte sagital do feto. Precisão e eficiência 
do diagnóstico em obstetricia.

Volume master™

Os recursos 3D/4D de alto desempenho mostram superfícies de dados de volume e vistas de 
plano ortogonal que não podem ser obtidas com a varredura 2D padrão.

Ele permite que você obtenha dados anatômicos e entenda a estrutura anatomica entre as 
regiões, utilizando junto com os recursos do Volume Master™, MPR (Renderização Multiplanar), 
Cubic View e MSV (Multi Slice View), você pode aproveitar os benefícios clínicos do tomografia 
computadorizada ou da ressonância magnética.

Volume Advance™

Além do Volume MasterTM, Volume AdvanceTM oferece os seguintes recursos mais avançados: 
ângulo livre em MSV (Multi Slice View), AnySliceTM e Análise de Volume.

Você pode selecionar um volume desejado e visualizar as imagens em cortes específicos. 
Portanto, as informações fornecidas através de um volume anatômico podem ser analizadas 
com maior precisão e detalhes, ajudando no diagnóstico de patologia.

Live HQ
Com a tecnologia aprimorada de Renderização de Volume, o foco de luz pode ser movido 
livremente com diversos mapas de cores.

As imagens geradas deste volume tornam a anatomia fetal mais realista e fácil de entender.



Convexo

Linear

Linear Endocavitario

Volume convexo

SC1-6H
Convexo Single Crystal 
(Cristal Signature™) de 
alta densidade
Fetal, abdominal, pediatra, 
musculoesquelético, vascular 
periférico, urologia.

Linear de extrema 
densidade - Largura de 
58.2mm
Fetal, abdominal, pediátrico, 
pequenas partes, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

L8-17X

Linear intra oral
Intra-operatório, pediátrico, 
pequenas partes, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

IO3-12

Setorial

Setorial convencional 
(PowerView™) adulto
Fetal, abdominal, pediátrico, 
adulto transcraniano, 
cardíaco, vascular periférico.

P1-5CT
Setorial convencional 
(Cristal Signature™)
pediátrico
Cardio fetal, abdominal, 
pediátrico, neonatal 
transcraniano, adulto 
transcraniano, cardíaco.

SP3-8T

Caneta cega

Caneta cega
Cardíaco, vascular periférico.

CW 5.0
Caneta cega
Cardíaco.

CW 2.0

Endocavitario de 
extrema densidade – 
FOV max. 230° (curvo)
Fetal, transretal, transvaginal, 
vascular periférico, urologia.

EV3-10X
Endocavitario de alta 
densidade – FOV max. 
156° (curvo)
Fetal, transretal, transvaginal, 
vascular periférico, urologia.

EV3-10H

Linear de alta 
densidade
Fetal, abdominal, pediátrico, 
pequenas partes, 
neonatal transcraniano, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

L8-17H

Linear intra-operatório 
(botinha)
Intra-operatório, pediátrico, 
pequenas partes, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

IO8-17T
Endocavitario de 
extrema densidade – 
FOV max. 230° (reto)
Fetal, transretal, transvaginal, 
vascular periférico, urologia.

EC3-10X
Endocavitario de alta 
densidade – FOV max. 
156° (reto)
Fetal, transretal, transvaginal, 
vascular periférico, urologia.

EC3-10H 

Linear de extrema 
densidade - Largura de 
58.2mm
Fetal, abdominal, pediátrico, 
pequenas partes, 
neonatal transcraniano, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

L3-12X 
Linear de alta 
densidade
Fetal, abdominal, pediátrico, 
pequenas partes, 
neonatal transcraniano, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

L3-12H
Linear de alta 
densidade - 
Empunhadura maior, 
largura de 64mm
Fetal, abdominal, pediátrico, 
pequenas partes, 
neonatal transcraniano, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

L3-12HWD

Linear de alta  
densidade
Fetal, abdominal, 
neonatal transcraniano, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

L3-8H

Convexo convencional 
(PowerView™) 
Fetal, abdominal, pediatra, 
musculoesquelético, vascular 
periférico, urologia.

C1-6CT
Convexo Single Crystal 
(Cristal Signature™) de 
alta densidade - maior 
ângulo de abertura 
Fetal, abdominal, pediatra, 
musculoesquelético, vascular 
periférico, urologia.

SC1-4HS
Micro convexo 
Abdominal, pediátrico, 
neonatal transcraniano, 
cardíaco, vascular periférico.

C5-8NT
Convexo volumetrico 
Single Crystal (Cristal 
Signature™) de alta 
densidade
Fetal, abdominal, pediátrico, 
vascular periférico, urologia.

SVC1-6H

Transdutores opcionias

Endocavitario 
volumétrica de alta 
densidade – FOV max. 
160°
Fetal, transretal, transvaginal, 
vascular periférico, urologia.

VE3-10H

Endocavitario
volumétrico
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