
Sistema híbrido de ultrassom
eCube 8

O eCube 8 oferece praticidade de uso para um processo de diagnóstico 

rápido e preciso com diversas especialidades clínicas como: medicina 

interna, obstetrícia, ginecologia, músculo esquelético, cardiologia, 

além de outras aplicações avançadas, como elastografia.

Este equipamento garante alto desempenho com excelente qualidade 

de imagem e usabilidade.
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Satisfação com qualidade de imagem

O alto desempenho do sistema e dos transdutores do eCube 8 
fornecem imagens nítidas e de alta resolução.  

Exames mais rápidos com diagnósticos mais precisos.

Plataforma de escala
Equipado com a melhor plataforma o eCube 8 tem alta qualidade 
de hardware e software. A resolução, contraste e uniformidade de 
imagens 2D foram melhoradas com a adição da tecnologia Live Dual. 

O fluxo Color Doppler pode ser exibido em tempo real, lado a lado, 
(Live Dual) mantendo a qualidade de imagens nítidas do modo 2D

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 
anatômica.

Sistemas de alta performance

Xpeed™ 
Basta pressionar o botão Xpeed™ uma vez para otimizar rapidamente 
as imagens no modo 2D como ajuste de ganho e contraste, e no modo 
Doppler Pulsado, ajuste da escala e linha de base, em diferentes casos 
clínicos.
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Transdutores com tecnologia PowerView™

C1-6CT / P1-5CT
Tecnologia aplicada na matriz dos transdutores convexo e setorial do 
eCube 8, dispersa o calor gerado pelos transdutores aumentando a 
durabilidade e garantindo a precisão de cada diagnóstico.

O aumento da eficiência das ondas ultrassônicas potencializa a 
sensibilidade do sinal e melhora a resolução das imagens clínicas.

Transdutores de alta resolução

Transdutores lineares de alto desempenho:
L3-12H / L3-12HWD

Os transdutores lineares de alta densidade podem ser conectados ao 
eCube 8. Várias opções de largura e imagens lineares de alta qualidade 
ajudam com exames de mama, tireóide, musculoesquelético e vascular.

SSD para uma rápida preparação de exames
O eCube 8 conta com hardware SSD, além de melhorar a estabilidade 
do sistema, ele também é rápido ao inicializar.

USB 3.0
O eCube 8 vem equipado com porta USB 3.0. A velocidade de 
transferência de dados para as portas USB 3.0 é cerca de dez vezes 
mais rápida se comparada as portas USB 2.0 tradicionalmente 
utilizadas.

O USB 3.0 reduz o tempo de transferência de dados, permitindo que o 
ultrassonografista salve os exames com maior agilidade.

Conectividade e agilidade



21.5"

Monitor de led full HD 21.5"
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 ocorram 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 melhorado.

10.4"

Touchscreen de 10.4"
Tela touchscreen de alta sensibilidade e precisão ao toque são 
oferecidas ao ultrassonografista garantindo uma melhor performance 
durante o exame.

Painel de controle de fácil utilização
As teclas do painel de controle do eCube 8 são dispostas de maneira 
mais eficiente e intuitiva. Funções frequentemente usadas, podem ser 
atribuídas a três teclas de preferência do ultrassonografista, que são 
organizadas para facilitar o acesso ao painel de controle, minimizando 
o número de toques em teclas desnecessárias, com isto o eCube 8 
aumenta a agilidade durante o exame.

O nível de brilho da luz de fundo do painel de controle também pode 
ser ajustada, permitindo que ele seja usado em um ambiente mais 
escuro.

Design centrado no ultrassonografista

Teclado fácil de usar
O eCube 8 tem um teclado na aste superior do painel de controle, 
facilitando o seu acesso. Quando o ultrassonografista precisar digitar 
um texto durante um exame, ele pode acessar o teclado imediatamente, 
reduzindo tarefas desnecessárias e encurtando o tempo de exame.



Bateria que auxilia na mobilidade do equipamento 
para atendimento de emergência

O ultrassonografista pode transportar para um local diferente enquanto 
estiver com equipamento ligado, sem precisar conectar o cabo de 
alimentação e iniciar o exame imediatamente, evitando o tempo de 
reinicialização do sistema.

Aquecedor de gel desenvolvido para conforto do 
paciente (opcional)

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.

Workflow simplificado
O eCube 8 fornece ferramentas fáceis agilizando o workflow para que 
o ultrassonografista dedique mais tempo com seus pacientes.

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.

Design centrado no ultrassonografista

Conexão para transdutores: 
3 portas ativas



Aprimoramento das capacidades clínicas
Seu sistema híbrido permite realização de exame de ultrassom em 
diversas modalidades, garantindo precisão no diagnóstico utilizando 
ferramentas de softwares de última geração.

Auto IMT
É a medida automática 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.



Off On

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

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.

Volume Advance™

Além do Volume Master™, Volume Advance™ oferece os seguintes 
recursos mais avançados: ângulo livre em MSV (Multi Slice View), 
AnySlice™ 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.

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 anatômica 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 da tomografia computadorizada 
ou da ressonância magnética.



Convexo

Linear

Endocavitario Caneta cega

Setorial

Volumétrico convexo

C1-6CT
Convexo convencional 
(PowerView™)

Fetal, abdominal, 
musculoesquelético, 
pediatra, vascular, 
periférico, urologia.

L3-12H
Linear de alta 
densidade

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

EC3-10T
Endocavitario de 
extrema densidade – 
FOV max. 230° (reto)

Fetal, transretal, 
transvaginal, vascular 
periférico, urologia.

EV3-10T
Endocavitario de alta 
densidade – FOV max. 
156° (curvo)

Fetal, transretal, 
transvaginal, vascular 
periférico, urologia.

E3-10
Endocavitario (reto)

Fetal, transretal, 
transvaginal, vascular 
periférico, urologia.

CW5.0
Caneta cega

Cardiáco, vascular 
periférico.

CW2.0
Caneta cega

Cardiáco

L3-12HWD

Linear de alta 
densidade - 
Empunhadura maior, 
largura de 64mm

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

L3-12T

Linear de alta 
densidade

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

P1-5CT

Setorial convencional 
(PowerView™) adulto

Fetal, abdominal, 
pediátrico, adulto 
transcraniano, cardíaco, 
vascular periférico.

SP3-8T

Setorial convencional 
(Cristal Signature™) 
pediátrico

Cardio fetal, abdominal, 
pediátrico, neonatal 
transcraniano, adulto 
transcraniano, cardíaco.

C5-8NT
Micro convexo

Abdominal, pediátrico, 
neonatal transcraniano, 
cardíaco, vascular 
periférico.

VC1-6T
Convexo volumetrico 
Single Crystal (Cristal 
Signature™) de alta 
densidade

Fetal, abdominal, 
pediátrico, vascular 
periférico, urologia.

Transdutores opcionais
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