
Ultrassonografia
e Ecocardiografia

Health Systems



Fazer a diferença através do Health Continuum. 
Na Philips, desenvolvemos e promovemos soluções que cuidam do bem estar, 
do nascimento ao envelhecimento proporcionando Vida saudável, Prevenção, 
Diagnóstico, Tratamento e Cuidados em casa. 
Criamos soluções integradas de hardware, software e serviços, que viabilizam 
melhor saúde e melhor cuidado com melhor custo benefício, em todo o mundo. 
Inovações que são relevantes para você.

Conte conosco.

Hábitos Saudáveis

Health continuum

Prevenção Diagnóstico Tratamento Home care
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Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

EPIQ 7 G
A nova era do ultrassom
Premium

• Fusão e Navegação rápida e eficaz para aplicações         

  em Próstata, Fígado, Rins, Neuro e outros órgãos

• Plataforma completamente híbrida para atender      

  Radiologia, Cardiovascular e Saúde da Mulher

• Transdutores xMATRIX com recurso exclusivo 

   Live xPlane

• Arquitetura nSIGHT: independência entre 

  resolução espacial e resolução temporal, 

  com foco uniforme em toda a imagem

• Inteligência Anatômica: quantificações 

  automatizadas com novas informações clínicas

• Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque    

  estilo Tablet com exibição de imagem em tempo real

• Ecocardiografia 3D com quantificação automática

• Transdutor Linear de 18 MHz

• Elastografia Shear Wave com mapa de confiabilidade

• Personalização e flexibilidade na elaboração de 

   laudos para todas as aplicações

• TrueVue® 3D/4D Obstétrico ultra realista de alta   

   definição e renderização

*Alguns itens são opcionais



Cardiovascular

EPIQ 7 C
A nova era do ecocardiógrafo 
Premium

• Heart Model: Transformando a aplicação transtorácica 

  3D em rotina

• Novas medidas para TAVR em Cardiologia Intervencionista

• Transdutores xMATRIX com recurso exclusivo Live xPlane

• Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos 

  para todas as aplicações

• Strain cardíaco simples e automático, exibindo 

  bull’s eye e Fração de Ejeção

• Contraste microbolhas para Perfusão e LVO, 

  com quantificação

• Arquitetura nSIGHT: independência entre resolução espacial     

  e resolução temporal,  com foco uniforme em toda a imagem

• Inteligência Anatômica: quantificações automatizadas 

  com novas informações clínicas

• Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque    

   estilo Tablet

• Ecocardiografia 3D TEE e TTE

• Fusão de imagens de Eco TEE 3D com Hemodinâmica 

  em procedimentos intervencionistas 

• aCMQ®: Speckle Tracking com modo M curvo 

• QuickVue®: ferramenta que faz qualquer corte da  

   imagem 3D/4D cardíaca ao toque de dois botões

*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

EPIQ 5
Definindo o padrão dos 
ultrassons Premium

• Personalização e flexibilidade na elaboração de 

  laudos para todas as aplicações

• Strain cardíaco simples e automático, exibindo bull’s eye 

  e Fração de Ejeção

• Fusão e Navegação rápida e eficaz para aplicações  em  

  Próstata, Fígado, Rins, Neuro e outros órgãos

• Contraste microbolhas para Perfusão e LVO,  

  com quantificação

• Plataforma completamente híbrida para 

  atender aplicações em Cardiovascular, 

  Radiologia e Saúde da Mulher  

• Tecnologia de transdutores PureWave®

• Arquitetura nSIGHT: independência entre resolução       

  espacial e resolução temporal, com foco uniforme  

  em toda a imagem

• Inteligência Anatômica: quantificações automatizadas  

  com novas informações clínicas

• Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque    

  estilo Tablet

• TrueVue® 4D Obstétrico de alta definição 

• Elastrografia Shear Wave com mapa 

  de confiabilidade

*Alguns itens são opcionais



Point of Care Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

CX50 xMATRIX
Único ultrassom portátil 
com TEE 3D

• Transdutor xMATRIX com recurso exclusivo 

   LivexPlane

• Tecnologia de transdutores PureWave®

• Único portátil com Ecocardiografia 

  TEE 3D Matricial

• Integração sincronizada com Hemodinâmica 

  em ambientes híbridos

• Speckle Tracking 

• Pacotes de quantificação 2D e 3D

• Dados Nativos Ativos

• Inteligência Anatômica: quantificações 

  automatizadas com novas informações clínicas

• Novos transdutores para área intervencionista 

  (intraoperatórios e laparoscópico)

• Duas opções de carrinho para transporte 

  (Básico e Multi Portas)

• Transdutores intercambiáveis com Affiniti 70, 

  EPIQ 5 e EPIQ 7

• Contraste microbolhas para LVO

*Alguns itens são opcionais



Point of Care Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

CX50 2D
Definindo o padrão dos 
ultrassons portáteis

• Tecnologia de transdutores PureWave®

• Pacotes de quantificação 2D 

• Dados Nativos Ativos

• Transdutor TEE Matricial

• Speckle Tracking

• Cardiologia completa (adulto, pediátrico,   

  neonatal, eco estresse, TEE)

• Novos transdutores para área intervencionista  

  (intraoperatórios e laparoscópico)

• Duas opções de carrinho para transporte 

  (Básico e Multi Portas)

• Transdutores intercambiáveis com Affiniti 70, 

  EPIQ 5 e EPIQ 7

• Contraste microbolhas para LVO

*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

Affiniti 70
O ultrassom que supera 
as suas expectativas

• Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos 

  para todas as aplicações

• Plataforma completamente híbrida para atender 

  aplicações em Cardiovascular, Radiologia e Saúde da Mulher

• Tecnologia de transdutores PureWave®

• Elastografia Strain e Shear Wave

• Transdutores intercambiáveis com Affiniti 50, CX50, 

  EPIQ 5 e EPIQ 7

• Ergonomia reinventada: navegação em tela   

  de toque estilo Tablet e bateria para modo  

  hibernação, excelente para beira de leito

• Inteligência Anatômica 2D: quantificações automatizadas 

  com novas informações clínicas

• Strain cardíaco simples e automático, exibindo bull’s eye 

  e Fração de Ejeção

• Avaliação dinâmica para Ultrassom com contraste microbolhas 

  com quantificação para Cardiologia e Imagem Geral

• TrueVue® 4D Obstétrico de alta definição

• Ecocardiografia TEE 3D Matricial com transdutor   

   xMATRIX com recurso exclusivo Live xPlane

• Fusão & Navegação

Produto Verde

*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

Affiniti 50
O ultrassom que entende 
a sua necessidade

• Personalização e flexibilidade na elaboração 

  de laudos para todas as aplicações

• Plataforma completamente híbrida para 

  atender aplicações em Cardiovascular, 

  Radiologia e Saúde da Mulher

• Elastografia Strain

• Ergonomia reinventada: navegação em tela

  de toque estilo Tablet e bateria para modo 

  hibernação, excelente para beira de leito

• Inteligência Anatômica 2D: quantificações 

  automatizadas com novas informações clínicas

• Strain cardíaco simples e automático, 

  exibindo bull’s eye e Fração de Ejeção

• Avaliação dinâmica para Ultrassom com 

  contraste microbolhas com quantificação 

  para Cardiologia e Imagem Geral

• TrueVue® 3D/4D Obstétrico de alta definição 

 • STIC fetal e Fetal Heart Navigator

Produto Verde

*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

Affiniti 30
Atende seu dia a dia

• Personalização e flexibilidade na elaboração 

  de laudos para todas as aplicações

• Plataforma completamente híbrida para 

  atender aplicações em Cardiovascular, 

  Radiologia e Saúde da Mulher

• Ergonomia reinventada: navegação em tela

  de toque estilo Tablet e bateria para modo 

  hibernação, excelente para beira de leito

• Transdutor Linear 12-5 com abertura de 50mm

• Eco estresse

• 4D Obstétrico de alta definição

• Elastografia Strain de alta sensibilidade

Produto Verde

*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

ClearVue 850
Design Inteligente

• Ferramenta automática para medidas da Biometria Fetal

• Eco estresse

• Auto Face Reveal

• STIC Fetal

• Elastografia Strain de alta sensibilidade 

• FloVue, software proprietário Philips para 

  melhoria na visualização de vasos de alta e baixa 

  intensidade de fluxo

• Novo transdutor linear L12-5 com abertura de 38mm

• Ergonomia e conforto com ajuste de altura do 

  painel de controle

• Imagem 4D com volume rate de 50 volumes/segundo

*Alguns itens são opcionais

Produto Verde



Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

*Alguns itens são opcionais

ClearVue 650
Foco em Saúde da Mulher

• Novo transdutor linear L12-5 com abertura de 38mm

• Imagem 4D com volume rate de 50 volumes/segundo

• Transdutores com a tecnologia Active Array®

• Imagem 4D

• Auto Face Reveal®

• STIC fetal

• Dados Nativos Ativos

• Ferramentas de otimização de imagem 

  e melhoria do fluxo de trabalho

• Equipamento leve e ergonômico

• Baixo consumo de energia e dissipação de calor

Produto Verde



Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

HD5
Versatilidade clínica com ótimo
custo benefício

• Ferramentas de otimização de imagem

• Pacotes de quantificação (intima média, 

   fração de ejeção automática)

• 4D Obstétrico com software Real Skin®

*Alguns itens são opcionais

Produto Verde



Point of Care Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

*Alguns itens são opcionais

InnoSight
Simplicidade para onde 
e quando quiser

• Ultrassom ultra portátil com peso inferior a 2,5kg 

  e alça móvel

• Interface reinventada e intuitiva estilo tablet

• Ferramentas de otimização de imagem e melhoria do fluxo   

  de trabalho

• Opção de carrinho para transporte

• Cardiologia básica

• Fácil conectividade

• Software de visualização de Agulhas

Em breve



Point of Care Saúde da Mulher Imagem Geral Cardiovascular

Lumify
Ultrassom Philips no seu Smartphone 
ou Tablet. Pronto quando quiser.

• Licença para aplicativo que habilita 

  a possibilidade de fazer ultrassonografia 

  em seu dispositivo móvel

• 3 opções de transdutores USB 

• Interface intuitiva e amigável

• Facilidade de transferência e imagens 

  por PACS, rede compartilhada ou 

  até e-mail

• Pressets, escala de cinza e dois 

  modos de doppler

• Dois calipers para medidas simples

*Alguns itens são opcionais

Em breve



Point of Care

Sparq
Uma nova solução 
em ultrassonografia

• Painel touch de vidro selado para fácil operação  

  e desinfecção

• Bateria externa com autonomia de 2:30h

• Software para visualização de agulhas

• Simplicity Mode: visualização apenas das funções     

  mais utilizadas no painel

• AutoSCAN: otimização inteligente e contínua da  

  imagem 2D

*Alguns itens são opcionais



Software para Estação de Trabalho

QLAB

• Visualização, manipulação e medição em estação de 

  trabalho com renderização e quantificação avançada 

  em modos de imagem 2D, cor e 3D 

• Ferramentas de análise de imagem avançada, como 

  speckle tracking 2D e strain por doppler tissular, 

• Quantificação em 3D, análise estrutural de válvula em 3D 

  e quantificação em Doppler 

• Análises de estudos com contraste 

• Avaliação da espessura da íntima de estruturas 

  vasculares (IMT)

• Exportação nos formatos BMP, TIF, JPG e AVI 



Software para Estação de Trabalho

Q-Station
• Revisão de exames de Ultrassom e Ecocardio

• Quantificações de imagens 2D e 3D usando QLAB

• Conectividade DICOM & PACS e exportação em formato PC

• Gerenciamento de dados dos exames

• Ambiente de visualização de estudos

• Laudos e Reports básicos

• Funções de Importar e Exportar

• Anonimização de imagens clínicas



Portfólio Right Fit: Conheça os 6 pacotes disponíveis, com opções 
que incluem serviços moldados de acordo com suas necessidades, 
com o que faz sentido para você. 
Entre em contato conosco: 0800SERVICE

Na Philips, queremos trabalhar junto com você para reduzir a 
indisponibilidade do seu equipamento. Existem três maneiras 
de ajudar a aumentar seu tempo de atividade:

Recebimento do chamado do cliente e manutenção

Resposta a alertas gerados pelo próprio dispositivo ou por 
um equipamento instalado no hospital

Constante análise remota dos dados dos equipamentos logados 
com nosso sistema de monitoramento proativo, que permite 
agendar uma ação de manutenção com antecedência

A manutenção preditiva está em ascensão. 
Acreditamos que, até 2018, um em cada cinco 
eventos de manutenção de sistema será 
acionado por uma análise cuidadosa dos
dados do sistema – e, portanto, acontecerá 
antes que surjam problemas graves.

Em busca 
do zero

Conecte-se com a Philips: 
www.philips.com.br/healthcare


