
RECURSOS

Hybrid Beamforming Engine
Com esta tecnologia avançada, os dados são processados mais rapidamente e com maior precisão, o que permite
a aquisição de imagens mais detalhadas devido à maior energia empregada. A tecnologia combina ótima qualidade
de imagem em modo B e Color com alta taxa de quadros (frame rate).

Sondas S-Vue
A sonda  S-Vue, extremamente sensível, fornece ampla largura de banda e maior sensibilidade o que lhe
permite oferecer excelente resolução de imagem mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Além disso, a
sonda  é leve e projetada de maneira ergonómica, o que provoca menor fadiga nos usuários. A sonda CV1-
8AD, especi�camente, é aproximadamente 30% mais leve do que o modelo convencional.
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Clear Vision (SDMR)
O H60 oferece tecnologia de ponta aos usuários para procedimentos de diagnóstico rápidos e precisos, resultando
em uma experiência signi�cativamente melhor para os pacientes. O inovador software SMDR™ da Samsung
oferece qualidade de imagem 2D com alta resolução, reforçada pelo aumento no realce das bordas e redução de
ruídos e artefatos. DMR Plus™ combinado com o � ltro para redução de "speckles" e melhor resolução lateral
bene�ciam a con�ança diagnóstica.

S-Flow™
O H60 apresenta imagens avançadas de �u uxo em cores com ótima sensibilidade e informação de direção. S-Flow™ é
o software da Samsung para o H60 que permite a detecção de �u uxos sanguíneos de baixa velocidade, como vasos
periféricos, renais e artéria mesentérica comum. O �u uxo hemodinâmico realista, assegurado pela elevada
sensibilidade do Doppler, permite uma performance excelente. O S-Flow™ facilita o diagnóstico, mesmo em
pacientes tecnicamente difíceis, levando ao aumento na precisão diagnóstica, o que resulta num melhor
atendimento aos pacientes.



Spatial Compounding Image™ (SCI™)
O software "Spatial Compound Image™" da Samsung controla eletronicamente os feixes de ultrassom, emitindo-os
em várias direções. O SCI forma a imagem a partir da composição de várias linhas de varredura, fornecendo
de�nição signi�cantemente melhor de imagem nos tecidos moles e redução de ruídos e artefatos. Essa acentuada
melhora na de�nição de imagem comparada aos equipamentos convencionais garante diagnóstico rápido com
nível elevado de precisão, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Resultados mais precisos levam a um
aumento na con�ança clínica com melhor atendimento aos pacientes.

Volume NT & IT™
Volume NT & IT™ é a mais moderna ferramenta para exames de transluscência nucal (NT) e transluscência
intracranial (IT). Essa inovadora tecnologia 3D combina a possibilidade de detectação do corte médio-sagital real do
feto a partir de dados 3D com medições automatizadas. A tecnologia facilita a varredura e identi�cação do plano
médio-sagital do feto no primeiro trimestre auxiliando na de�ção das regiões de medidas de NT e TI precocemente. 



3D eXtended Imaging™ (3D XI™)
3D XI™ é composto por um conjunto de três aplicações inovadoras: Multi-Slice View™, Oblique View™ e Volume
CT™. Cada uma dessas aplicações produz reconstruções especí�cas de imagem que se combinam para dar uma
visão mais abrangente e holística. 3D XI™ permite manipulação total dos dados de volume (3D/ 4D). A clareza
superior que essa ferramenta acrescenta às imagens permite maior precisão diagnóstica e um atendimento mais
completo para seus pacientes.

Imagem 4D Avançada
O H60 possibilita um nível de diagnóstico e precisão mais avançado que os modelos anteriores. Com a incorporação
de imagens 4D realistas, oferece resultados otimizados em uma variedade de aplicações. Isso aumenta a con�ança
dos usuários e conduz a um processo de tomada de decisão mais informado para pro�ssionais médicos. A qualidade
de imagem melhorada não gera qualquer prejuízo à dinâmica do serviço e ao tempo de exame.


