Maternidade
& Saúde da Mulher

O melhor cuidado
para quem mais cuida

Conheça nossa linha para Saúde da Mulher &
Maternidade, pré e pós nascimento.

Gestação & Saúde da Mulher - Ultrassom

Cultivar a saúde e bem estar, desde o nascimento
à maturidade, é o que nos inspira.
A gestação é uma fase única na vida da mulher,
e temos imenso orgulho em oferecer soluções
completas e de alta qualidade, desde sua gestação
ao nascimento deste bebê tão especial para todos
que o acompanham.

EPIQ 7 G

A nova era do ultrassom Premium
• 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
• Transdutor Linear de 18 MHz
• Elastografia Strain e Shear Wave
• 4D Obstétrico de alta definição com
STIC fetal e Fetal Heart Navigator
• Personalização e flexibilidade
na elaboração de laudos para todas
as aplicações
• Imagem Panorâmica em 3D
*Alguns itens são opcionais

Definindo o padrão dos
ultrassons Premium
• Personalização e flexibilidade na elaboração
de laudos para todas as aplicações
• 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
• 4D Obstétrico de alta definição com STIC fetal
e Fetal Heart Navigator
• Elastografia Strain e Share Wave
*Alguns itens são opcionais

Affiniti 70

O ultrassom que supera
as suas expectativas
• Personalização e flexibilidade na elaboração
de laudos para todas as aplicações
• 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
• 4D Obstétrico de alta definição com
STIC fetal e Fetal Heart Navigator
*Alguns itens são opcionais

Produto Verde

Gestação & Saúde da Mulher - Ultrassom

EPIQ 5

ClearVue 850

O ultrassom que entende
a sua necessidade

Design Inteligente

• Elastografia Strain de alta sensibilidade

• Personalização e flexibilidade na elaboração
de laudos para todas as aplicações
• Elastografia Strain de alta sensibilidade
• Ergonomia reinventada: navegação em tela
de toque estilo Tablet e bateria para modo
hibernação, excelente para beira de leito

Produto Verde

• 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

• Inteligência Anatômica 2D: quantificações
automatizadas com novas informações
clínicas

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

• 4D Obstétrico de alta definição com
STIC fetal e Fetal Heart Navigator

• Teclado com atalho para aplicações de
Ginecologia e Obstetrícia

• Auto Face Reveal®
• STIC fetal

Produto Verde

• Transdutores com a tecnologia Active Array®
*Alguns itens são opcionais

• Ferramentas de otimização de imagem e
melhoria do fluxo de trabalho
• Baixo consumo de energia e dissipação de calor

*Alguns itens são opcionais

Gestação & Saúde da Mulher - Ultrassom

Affiniti 50

CX50 2D

ClearVue 350

Foco em Saúde da Mulher

Definindo o padrão dos
ultrassons portáteis

Praticidade no seu dia-a-dia

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

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

• FloVue, software proprietário Philips
para melhoria na visualização de vasos
de alta e baixa intensidade de fluxo

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

• Tecnologia de transdutores PureWave®

• Transdutores com a tecnologia
Active Array®

• Dados Nativos Ativos

• Imagem 4D com volume rate de
50 volumes/segundo
• Transdutores com a tecnologia Active Array®

• Ferramentas de otimização de imagem
e melhoria do fluxo de trabalho

• Auto Face Reveal®

• Dados Nativos Ativos

• STIC fetal

• Equipamento leve

• Dados Nativos Ativos

• Baixo consumo de energia e dissipação
de calor

• Ferramentas de otimização de
imagem e melhoria do fluxo de trabalho
• Equipamento leve e ergonômico
• Baixo consumo de energia e dissipação de calor
*Alguns itens são opcionais

Produto Verde

• 3 portas ativas
*Alguns itens são opcionais

• Imagem harmônica de pulso invertido
• Duas opções de carrinho para transporte
(Básico e Multi Portas)
• Transdutores intercambiáveis com Affiniti 70,
EPIQ 5 e EPIQ 7
Produto Verde

*Alguns itens são opcionais

Gestação & Saúde da Mulher - Ultrassom

ClearVue 650

Mais motivos para confiar

Interface de comunicação via LAN
Envio dos dados com possibilidade de comunicação com sistema de gestão hospitalar
via protocolo de comunicação HL7.
Memória interna
Permite o armazenamento automático dos exames para posterior consulta ou impressão.
Completa monitoração fetal e materna
Permite um completo monitoramento dos parâmetros maternos como: ECG,
SP02, PNI e Temperatura e dos parâmetros fetais invasivos e não invasivos.
Monitoramento materno e fetal durante o transporte
Com a bateria opcional.
Transdutores ergonômicos com interface plug and play
Com ajuste de tela automático.
Tela intuitiva sensível ao toque
Para facilidade de uso.
Display colorido de 6,5’’
Com números e gráficos grandes.
Monitoração Trigemelar
Tecnologia Avançada Opcional.

Mais vantagens

Transdutores inteligentes
Avaliação independente do pulso materno e fetal, com a avaliação
de canal cruzado para detecção de frequências cardíacas idênticas.

• Detecção automática de Canal Cruzado com Smart Pulse.

Transdutores sem cabo com transmissão via WiFi
A tecnologia de transmissão sem cabos via WiFi permite
maior mobildade a mãe tornando o trabalho de parto
mais humanizado e confortável.

• A família de monitores fetais Avalon permite a
monitoração de trigêmeos em um único monitor.

• A bateria opcional permite a monitoração contínua
durante o transporte materno.

Gestação & Saúde da Mulher - Monitor Fetal

Avalon FM 20 e FM30

O melhor começo para

uma vida saudável
Mamãe e bebê

Com 30 anos de experiência, Philips
AVENT vem desenvolvendo produtos que
atendem as diversas necessidades das
produtos inspirados no desenvolvimento
natural da criança e projetados depois de
extensas pesquisas, estudos clínicos e a
opinião das próprias mães.
Oferecemos uma linha completa
de produtos para amamentação,
alimentação, cuidados com a saúde e
segurança em cada fase da vida do bebê.
Nossos produtos são intercambiáveis,
livres de Bisfenol-A, práticos e seguros.

*Baseada em pesquisa de satisfação online conduzida pela TNS em dezembro
de 2012 com 22.000 mulheres/usuárias de produtos da categoria mamãe e
bebê nos EUA, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Rússia e China.

Entre em contato conosco:

0800 701 7789
Customer Care Solution Center

Fique por dentro das novidades
Acesse www.philips.com.br/healthcare
www.facebook.com/philipsbrasil
@philipsbrasil
www.linkedin.com/company/philips

Conecte-se com a Philips: www.philips.com.br/healthcare
www.facebook.com/philipsbrasil
twitter.com/philipshealth
www.linkedin.com/company/philips
0800 701 7789 Customer Care Solution Center

