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Processador de imagem S-Vision™
Com o processador de imagem S-Vision™ no HS70A 
Prime, os sinais digitais produzidos são nítidos, com 
resolução em detalhamento e uniformidade de tecido 
em vários tipos de aplicações.

Resolução Penetração Uniformidade Ruído

Nós, Samsung, temos como missão 
melhorar continuamente a qualidade 
de imagem de nossos equipamentos 
de ultrassom e desenvolver 
ferramentas que atendam 
clinicamente às necessidades de 
nossos usuários. O HS70A Prime foi 
desensolvido para atender a estes 
princípios. Seu desempenho superior 
de imagem, tecnologias avançadas 
e ferramentas de quantificação 
permitem ao usuário atender uma 
variedade de exames.

Descubra inovações que lhe inspirem 
diariamente.
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S-HarmonicTM

Esta nova tecnologia de harmônica produz maior 
uniformidade de imagem tanto no campo proximal 
quanto distal, enquanto reduz sinal de ruído. Combinado 
com transdutor S-VueTM e processador de imagem 
S-VisionTM, a S-HarmonicTM melhora a qualidade da 
imagem do HS70A Prime.

Transdutores S-Vue™ (CA1-7A, CA3-10A, CA2-9A, CV1-8A)
HS70A Prime incorpora tecnologia de transdutor single crystal. Empregando um projeto inovador em cristal, os 
transdutores S-Vue™ fornecem maior eficiência nas propriedades piezoelétricas, resultando em uma banda mais 
larga das frequências o que permite melhor penetração e superior qualidade em resolução até mesmo em pacientes 
ultrassonograficamente difíceis.
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Single Crystal 

Coluna com CA3-10ARim com CA1-7A

Fígado *

*Os asteriscos nesta página são imagens clínicas adquiridas com o HS70A versão 1.0

Tireóide

ClearVision
O filtro de redução de ruído melhora o realce de 
borda e cria imagens 2D nítidas para um excelente 
desempenho diagnóstico. A integração da tecnologia 
especializada da  Samsung resulta em uma melhora 
notável em qualidade de imagem. Além disso, o 
ClearVision fornece otimização específica por aplicação 
e avançada resolução temporal em tempo real.
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** Alguns itens são opcionais



As funções semi-automáticas incluídas nas soluções avançadas 5D, permitem otimizar a 
rotina do operador e melhorar a eficiência no trabalho, assim aumentando o rendimento 
nos exames. Estas soluções também fornecem exames confiáveis e de alta qualidade, o 
qual permite ao usuário tomar decisões precisas e rápidas.

Soluções Avançadas 5D



5D NT™
(Medida da translucência nucal)

A dependência do operador pode ser reduzida na 
medida da translucência nucal no 1o trimestre (TN) 
com a tecnologia da Samsung, o 5D NT™. O 5D NT™ 
permite ao usuário obter o verdadeiro plano médio 
sagital automaticamente ao rotacionar e aumentar a 
imagem de interesse. 

5D NT™

5D LB™
(Detecção do osso longo fetal)

5D LB™ permite a fácil detecção e medida dos ossos 
longos fetal a partir de um volume 3D, com uma visão 
intuitiva das estruturas fetais. Avaliação fetal se torna 
mais eficiente a partir da medida precisa com o 5D 
LB™, ao diminuir o tempo de exame.

5D LB™

5D CNS™
(Medida do crânio fetal)

5D CNS™ fornece 6 medidas (DBP, CC, DOF, Vp, 
Cerebelo, CM) a partir de 3 planos transversos do 
cérebro fetal com apenas dois cliques do operador. 

5D CNS™

5D Follicle™
(Medida de folículos)

5D FollicleTM identifica e mede múltiplos folículos 
ovarianos o qual permite rápida avaliação do tamanho 
e tipo de folículo durante os exames ginecológicos.

Medida de folículos com 5D Follicle™ *
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** Alguns itens são opcionais



Com a avançada tecnologia de reconstrução da Samsung, o HS70A Prime entrega 
imagens realistas que possuem informações anatômicas valiosas para uma avaliação 
obstétrica precisa.

Excelente qualidade 3D/4D

Alguns itens são opcionais, favor consultar o representante local.



Daily inspiration

ANDROID APP ON Available on the

Realistic Vue™
Realistic Vue™ exibe alta resolução de imagem 3D 
da anatomia com detalhes e percepção realista de 
profundidade. Direções de luz selecionável pelo usuário 
cria efeitos de sombreamentos, o qual define melhor as 
estruturas anatômicas. 

Mão fetal

Realistic Vue™ com diferentes direções de luz 

Hello MomTM

Hello MomTM permite uma transferência simples e segura, 
sem fios, das imagens e pequenos vídeos de ultrassom 
do HS70A Prime diretamente para um smartphone 
Android ou iOS. Estas imagens podem ser compartilhadas 
facilmente com outros aplicativos.

Hello MomTM não é um aplicativo para diagnóstico.

Wi-Fi

Baixe o aplicativo Hello MomTM 
no seu smartphone.

Face Fetal

HDVITM

HDVITM fornece excelente qualidade de imagem com nítido contraste, excelente diferenciação de tecido, 
realce de bordas e redução de ruídos. Ele permite diagnóstico consistente com grande confiança no diagnóstico.
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HDVITM off HDVITM on

** Alguns itens são opcionais



Com o S-ShearwaveTM e o CEUS+ da Samsung, avaliações precisas se tornam mais fáceis e 
simplificadas, até mesmo em pacientes ultrassonograficamente difíceis.

Avançadas ferramentas para 
uma avaliação simples e precisa



 

Fígado (em maior profundidade)

Relatório do S-ShearwaveTM

Fígado com ascite

Fígado (em normal profundidade)

Gráfico do S-ShearwaveTM

S-ShearwaveTM

S-ShearwaveTM é não invasivo e auxilia facilmente na medida da rigidez do fígado. Ele detecta a velocidade das ondas 
de cisalhamento propagada através da lesão e exibe numericamente a medida da rigidez em kPa ou m/s juntamente 
com o Índice de Confiabilidade da Medida (Reliable Measurement Index (*RMI)). Um gráfico apresenta uma faixa de 
variação (Variation Range - VR) para retratar a uniformidade da rigidez dos tecidos dentro da região de interesse.

CEUS+
Tecnologia CEUS+ utiliza a propriedade única dos 
agentes de contraste do ultrassom. Quanto estimulado 
com baixa pressão acústica, as microbolhas oscilantes 
refletem ambos os sinais das frequências fundamentais 
e harmônicas. As mais recentes tecnologias da Samsung, 
*VesselMax e *FlowMax, fornecem uma visão nítida de 
vasos e fluxo de sangue para um diagnóstico fidedigno 
e com mais informações.

* VesselMaxTM: tecnologia da Samsung que melhora a visualização do vaso 
* FlowMaxTM: tecnologia da Samsung que melhora a visualização do fluxo sanguíneo

 
* VesselMaxTM e FlowMaxTM são os nomes das tecnologias de imagem em ultrassom da Samsung que utilizam o CEUs+.
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* Reliable Measurement Index (RMI): um indicador que mostra a confiabilidade da rigidez calculada para auxiliar na seleção das melhores medidas.

** Alguns itens são opcionais



Galeria de Imagem

Cérebro fetal com 26 semanas

Útero Bicorno *Pâncreas *

ACC com Modo Doppler Pulsado5D Follicle *

Fígado com esteatose focal *



Tireóide em modo trapezoidal Nódulo tireoideano com S-Flow *

Sace fetal com Realistic VueTM

Fluxo Mitral *

Punho

Coração fetal em 4 Câmaras
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** Alguns itens são opcionais



Avançado QuickScan
Otimização de imagem pode ser feita simplesmente com um toque de botão QuickScan. A tecnologia avançada do 
QuickScan da Samsung fornece otimização intuitiva tanto de parâmetros da escala de cinza quanto de ajustes Doppler.

EZ-Exam+™
EZ-Exam+™ permite ao usuário montar ou predefinir 
protocolos de medidas e textos, ao transformar o exame 
de ultrassom em um processo sequencial. 
EZ-Exam+™ garante que o exame por inteiro seja 
realizado, eliminando o risco de esquecer uma imagem 
ou captura de vídeo, assim como medidas e alterações 
de ajustes de transdutores.

Configuração da tela do EZ-Exam+™  *

Quick Preset
Com um toque, o usuário pode selecionar a combinação do ajuste e transdutor mais comumente usado. 
Quick Preset maximiza eficientemente uma rotina em algo simples e fácil.

L3-12A
Carótida

PE2-4
Eco adulto

VR5-9
Anexo

CA1-7A
Abdome

ACC *

QuickScan Off

Fluxo de trabalho 
intuitivo e implificado

QuickScan On

* Os asteriscos nesta página são imagens clínicas adquiridas com o HS70A versão 1.0



Silencioso
Este equipamento excepcionalmente 
silencioso, permite que exames físicos 
sejam realizados, incluindo exames de 
ausculta, mesmo com o equipamento 
de ultrassom ligado.

Monitor Full HD LED 23”
O HS70A Prime possui monitor Full 
HD LED 23", o qual fornece excelente 
resolução de contraste, nitidez de 
imagem e cores vibrantes até mesmo 
em ambientes com luminosidade. 

Tela de toque de 10.1”
A tela de toque de 10.1" é altamente 
sensível, permitindo uma interação 
eficiente durante o exame.
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Aquecedor de gel
Aquecedor de gel com 2 níveis de 
temperatura ajustáveis, mantém o gel de 
ultrassom em uma temperatura confortável.

** Alguns itens são opcionais



Notas
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