
Sistema de ultrassom inovador, resistente que 
reescreve a história da ergonomia para sistemas de 
ultrassom portáteis. 

Oferece uma tecnologia de ponta, estável, design 
inovador, apoio deslizante do teclado, excelente 
desempenho de imagem e maior conforto para os 
ultrassonografistas.

Sistema de ultrassom portátil
Modelo:

eCube i7
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As vantagens de um equipamento portátil tornam 
o eCube i7 um sistema inovador. Graças a esta 
tecnologia de ponta, o eCube i7 oferece estabilidade 
e um excelente desempenho de imagem ao longo 
de sua vida útil.

Novo conceito em design ergonômico para 
ultrassom portáteis

Solução completa para cardiologia
Suporta soluções cardíacas que permite a flexibilidade de realizar exames em pacientes adultos 
e pediátricos com transdutores Single Crystal e módulo ECG.

Velocidade
O eCube i7 conta com hardware SSD, além de melhorar a estabilidade do sistema, ele também 
é rápido ao inicializar.

Adaptável a diversos ambientes clínicos
Um teclado LED retroiluminado foi concebido para qualquer ambiente clínico. Além disso, com 
vantagens de seu design em preto e branco, o eCube i7 é tão silencioso durante o exame (31dB) 
comparável ao nível de ruído de uma biblioteca.
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Outros fabricantes eCube i7

Posturas de trabalho envolvendo movimentos 
repetitivos das articulações podem levar a um 
aumento na frequência e gravidade das lesões 
musculoesqueléticas. Os ultrassonografistas 
correm o risco como resultado da postura das 
mãos, punhos, cotovelos, ombros, pescoço e parte 
superior das costas.

Estudo conduzido por Korea University Guro 
Hospital

Outros fabricantes Outros fabricantes

eCube i7 eCube i7

O exclusivo sistema de apoio deslizante de teclado, 
ergonomicamente localizado, oferece melhor 
suporte aos braços e punhos do ultrassonografista, 
evitando futuras lesões.

Além destes benefícios, o novo design também 
evita que o teclado seja contaminado por poeira, 
gel, liquido e sangue.

O primeiro sistema de ultrassom portátil do 
mundo com apoio de teclado deslizante.



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).

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 i7 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).

Suporta vários diagnósticos, incluindo cardiologia adulta, cardiologia e abdômen pediátrico;

Maior largura de banda;

Melhor relação sinal/ruído (SNR);

Maior resolução e penetração.
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Guia de transdutores
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