
Ultrassom de alta performance atendendo a altas 
demandas em ritmo acelerado, com precisão e 
conveniência no processo de diagnóstico.

A combinação de seus softwares e recursos 
avançados aplicada a tecnologia fornecem 
excelente qualidade de imagem agilizando a rotina 
de exames em sua clínica.

Sistema de ultrassom de alta performance
Modelo:

eCube 15
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Excelência na qualidade de imagem

Desempenho Modo 2D
O novo hardware do eCube 15 melhora a resolução, contraste e uniformidade das imagens 
2D. O algoritmo de otimização de imagens combinado com o Optimal Imaging Suite™ Plus, 
apresenta performance excepcionais, definição de margens mais nítidas e uma escala de cinza 
mais alargada no tecido.

Melhor desempenho no Modo Color Doppler
Os dois geradores de impulsos individuais da arquitetura do hardware controlam separadamente 
cada um dos sinais do modo 2D e Doppler, de forma a melhorar a qualidade da imagem, 
preservando os elementos fundamentais.

Transdutor linear (botinha)
O transdutor linear (IO8-17) possui um FOV reduzido com alta frequência. Como tal, o diagnóstico 
pode ser realizado de forma muito mais fácil em áreas pequenas do corpo, incluindo dedos das 
mãos e dos pés.

Crystal Signature™

Uma nova tecnologia de transdutor Single Crystal, desenvolvido com um novo tipo de material piezoelétrico que oferece maior sensibilidade, melhor 
penetração e menor degradação de calor que os transdutores tradicionais de material piezoelétrico.

O eCube 15 oferece variadas opções de transdutores Single Crystal (lineares, convexos, microconvexos e setoriais). Ideal para diferentes tipos de 
diagnósticos com maior agilidade e precisão, incluindo cardiologia adulto, cardiologia e abdômen pediátrico devido ao seu maior FOV (campo de visão).

O material Single Crystal possui menor variação da 
polarização dos materiais piezoelétricos.

Tecnologia tradicional PZT: As variações de polarização 
em PZT afeta suas propriedades piezoelétricos em 
relação sinal-ruído (SNR).

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

DEPOISANTES



Design Ergonômico

21.5"

Tela Full HD LED de 21.5”
A tela de alta resolução (1920x1080 pixels) disponibiliza imagens clínicas nítidas. A tecnologia 
IPS (In-Plane Switching) permite um maior ângulo de visão.

Ajuste de altura motorizada do painel de comando
Com apenas a facilidade de um aperto de um botão, ajuste a altura do painel de comando.

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.

Braço de articulação do monitor
Com o braço totalmente articulável do monitor, os ultrassonografistas podem movimentar o 
monitor sem qualquer limitação relativamente à posição do paciente. Podendo ser regulado 
140mm para cima e para baixo, rodar +/- 90° e inclinar +15°/-90°.

Conexão para transdutores - 4 portas ativas
Por uma questão de conveniência, estão disponíveis quatro suportes para transdutores. Os 
ultrassonografistas podem manter os transdutores organizados.

10.4"

Painel touchscreen de 10.4”
O acesso ao workflow é intuitivo com uma combinação de tela toouchscreen de alta sensibilidade 
equivalente a um tablet.10.4"

Transdutores de alta tecnologia
Os transdutores foram desenvolvidos com cabos leves e flexíveis para reduzirem a fadiga dos ultrassonografistas. Os conectores duráveis e os 
materiais exteriores robustos asseguram a comodidade e a durabilidade em qualquer ambiente. 



Nova interface
Com o mais recente design de interface, oferece um sistema intuitivo com acesso aos principais 
modos e funções de maneira rápida e fácil.

Experiência intuitiva e eficiente

Painel de controle
Seis teclas de usuários configuráveis dispostas na forma mais intuitiva para assegurar que o 
processo de diagnóstico seja eficiente. Painel retroiluminado, pode ser ajustado de acordo com 
o ambiente do ultrassonografista.

Predefinição rápida de Preset
O ultrassonografista pode configurar uma predefinição do preset (salvo antecipadamente) 
selecionando com um único toque, de maneira rápida, facilitando o tempo de configuração e 
seleção do exame.

Potência de computação aumentada
O eCube 15 conta com hardware SSD, além de melhorar a estabilidade do sistema, ele também 
é rápido ao inicializar.

Prática atualização do sistema
Com a plataforma de imagiologia única, FleXcan™ 
Pro Architecture, a consistência na qualidade de 
imagem e a prática atualização do sistema  aumenta 
a vida útil do equipamento. Todos os elementos 
fundamentais do sistema têm por base software 
que os clientes conseguem manter atualizados de 
forma fácil e rápida.

Proteção de dados inteligente
O eCube 15 consegue armazenar e proteger 
informações de pacientes com a sua função 
de bloqueio de pacientes. Com esta função, as 
informações dos pacientes/exames podem ser 
protegidas contra a eliminação involuntária, edição 
e/ou eliminação em grupo.



Visualização melhorada

Ferramentas de análise inteligentes

10.4"

Pós-processamento de dados não tratados
As imagens obtidas podem ser pós-processadas com base em dados não tratados. Para imagens 
completamente armazenadas, o ajuste de parâmetros e novas medições estão disponíveis para 
que os utilizadores possam realizar diagnósticos em profundidade e acompanhar a observação 
após o diagnóstico inicial.

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.

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.).

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.

Desligado Ligado

Needle Vision™ Plus
Este recurso é muito útil para mostrar a forma e orientação da agulha, durante a ultrassonografia 
invasiva, procedimentos guiados usando o transdutor linear. A agulha pode ser vista mais 
claramente ajustando o ângulo de feixe em três etapas, garantindo que o procedimento seja 
mais preciso e seguro.

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



Convexo

Linear

Endocavitario

Linear de extrema 
densidade - Largura de 
58.2mm

Endocavitario de 
extrema densidade – 
FOV max. 230° (curvo)

Endocavitario de 
extrema densidade – 
FOV max. 230° (reto)

Fetal, abdominal, pediátrico, 
pequenas partes, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

Fetal, transretal, transvaginal, 
vascular periférico, urologia.

Fetal, transretal, transvaginal, 
vascular periférico, urologia.

L8-17X

EV3-10X EC3-10X

Setorial

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

MP1-5X
Setorial convencional 
(Cristal Signature™)
pediátrico
Cardio fetal, abdominal, 
pediátrico, neonatal 
transcraniano, adulto 
transcraniano, cardíaco.

SP3-8T

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

SC1-4H

Volume convexo

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

SVC1-6H

Transdutores opcionias

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

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

IO8-17T
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
Fetal, abdominal, 
neonatal transcraniano, 
musculoesquelético, vascular 
periférico.

L3-8H

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

SC1-4HS

Endocavitario 
volumétrico

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

VE3-10H
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