flex Focus 500

Desempenho premium –
Valor excepcional

Poderoso, portátil, completo – a melhor opção para sua clínica
• Imagens de alta resolução
• Tecnologias avançadas para aquisição de imagens
• Fluxo de trabalho simplificado e produtividade elevada
• Linha completa de transdutores inovadores

Maximize seu desempenho na aquisição de imagens

Sistema de ultrassom com recursos completos criado para um desempenho contínuo de aquisição de
imagens e facilidade de uso

Imagens de alta resolução
• D
 esempenho premium com eficiência e
velocidade
• Monitor de 19” de alta resolução
• Doppler colorido com excelente sensibilidade e
resolução espacial

Tecnologias avançadas para aquisição de
imagens
• A
 aquisição de imagens com Motion
Compensated Angular Compound Imaging
(MACI) assegura imagens de qualidade e em
tempo real utilizando alta tecnologia na aquisição
de imagens
• Automatic Mode Adjustment (AMA) otimiza
automaticamente as imagens de modo B quando
você muda os modos e a profundidade
• No modo triplex permite que você maximize
o PRF com um envelope espectral justo e uma
sincronicidade em tempo real entre 2D e Doppler
colorido

Intuitivo e móvel
• Base pequena – cabe até nos menores espaços
• Até quatro horas de imagens com utilização de
baterias
• Intuitivo e fácil de usar
• Teclado macio e revestido para uma fácil limpeza
e desinfecção

Transdutores de última geração para suas
necessidades clínicas
•
•
•
•

Design inovador para acessar todas as áreas
Guias de punção avançadas
Controle conveniente por um único botão
Fácil esterilização e desinfecção

Urologia

Padrão ouro para todas as imagens de
urologia.
Melhor solução para aquisição das
imagens testiculares, de próstata e renais.
O único transdutor triplanar com recursos
simulttâneos de aquisição de imagem
endfire e biplanar, ideal para orientar
biópsias.

Colorretal

Veja cada detalhe.
Veja todas as camadas da parede retal.
Obtenha cortes detalhados do esfíncter
anal e de outras regiões clinicamente
relevantes com imagens em 2D e 3D.

Anestesia/musculoesquelético

Visualização da agulha e do nervo
superior.
Ideal para anestesia regional, tratamento
de dores e aplicações músculo esquelético.
Interface dedicada e específica da
aplicação.

Vascular

O modo de aquisição de imagens com
fluxo de vetor exclusivo possibilita
uma visualização do fluxo sanguíneo
independente de ângulo.

Assoalho pélvico

Obtenha uma imagem completa do assoalho pélvico inteiro em 2D e 3D.
Imagens de ultrassom transperineal, anal
e vaginal de alta resolução – de forma
rápida e fácil.

Imagens em geral

Qualidade de imagem excepcional, com
interface do usuário intuitiva e recursos
de fluxo de trabalho avançados que
possibilitam a aquisição de imagens
abdominais, vasculares e de pequenas
partes, de alta qualidade.
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Impacto clínico real com imagem de alta resolução

Hidrocele e testículos

Próstata no plano transversal
com imagem de Doppler
colorido

Rim com massa sólida no polo
inferior

Doppler pulsátil da artéria
mesentérica superior usando
modo triplex

Doppler pulsátil da ACC distal

Massa renal sólida no
polo inferior

Doppler pulsátil da artéria
renal direita

Medidas biométricas da
próstata usando aquisição de
imagens biplanar simultâneas

Imagens de Doppler colorido
da aorta abdominal, tronco
celíaco e SMA

Tumor na parede retal

Imagens de Doppler colorido
dos vasos hepáticos

Massa maligna nas mamas
comprovada por biópsia

Cisto de Baker

Aquisição volumétrica 3D da
próstata

Veia cava inferior e fígado no
corte sagital

Doppler pulsátil da artéria
arqueada renal

Inovações acústicas e clínicas por mais de 40 anos

Reconhecida como líder global no desenvolvimento de sistemas de ultrassom criados para cirurgia,
urologia e anestesia, a BK Ultrasound oferece uma coleção versátil de sistemas para aquisição de
imagem, tecnologia de ponta e transdutores dedicados para ajudar a melhorar a confiança do
diagnóstico e modernizar o atendimento dos pacientes.
Triplanar para próstata

Biplanar para próstata

3DART

8818

8808e

8838

12 a 4 MHz

10 a 5 MHz

12 a 4 MHz

Convexo

Convexo

8820e

Endocavitário
biplanar

Endorretal

Convexo

8667

8823

12 a 4 MHz

10 a 5 MHz

6 a 1,8 MHz

Linear

Linear

Vascular

8830

8811

8670

Linear de
alta frequência

8870

8822

6 a 2 MHz

6 a 2 MHz

12 a 5 MHz

12 a 4 MHz

18 a 6 MHz

9 a 3,5 MHz

Anorretal 3D

Laparoscópico rígido

Craniotomia

“Taco de hóquei”

Setorial

Endovaginal

2052

8836*

8862

8809

8837

8819

16 a 6 MHz

12 a 5 MHz

10 a 3,8 MHz

15 a 6 MHz

5 a 1 MHz

9 a 5 MHz

8848

*Somente em países selecionados.

Versões do sistema disponíveis: flex Focus 400, flex Focus 400 exp, flex Focus 500
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