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O Samsung HS50 permite obter imagens altamente detalhadas através da inovação. 
 
 As inovadoras tecnologias de imagem da Samsung e as sondas de cristal 
único proporcionam imagens pormenorizadas para aumentar a confiança 
no diagnóstico. 
 
Projetado para facilitar o trabalho do utilizador com uma combinação de 
elegância e conforto permitindo uma interface simplificada e um fluxo de 
trabalho otimizado, juntamente com recursos de design com grande 
monitor de LED, painel táctil e inteligência artificial permite que o utilizador 
se foque no diagnóstico e ofereça uma assistência de excelência. 
 
Com as imagens de alta definição proporcionadas pela tecnologia digital 
Samsung, o utilizador pode tomar decisões clínicas com maior segurança. 
 
  
 
CrystalLive™ é a atualização da imagem de ultra-som da Samsung com uma melhoria no mecanismo de 
processamento de imagem 2D, renderização 3D e processamento de sinal colorido, oferecendo excelente 
desempenho de imagem e um fluxo de trabalho eficiente mesmo em casos complexos.  
 
Esta reestruturação permitiu incorporar softwares de diagnóstico diferenciados permitindo desta forma 
maior precisão em exames cardiovasculares, de musculosquelética e de ginecologia e obstetrícia. 
 
 
 

 

O compromisso da Samsung nos cuidados de saúde ao longo da vida das mulheres 
 
Para superar os desafios que as mulheres enfrentam e para se prepararem para um futuro melhor, a Samsung 
reuniu os seus 30 anos de experiência em soluções e recursos de diagnóstico em imagens de ultrassom. 
 

 
Crystal Clear Cycle ™ é uma solução integrada e dirigida 
aos problemas de saúde das mulheres, categorizando 
os eventos de saúde mais significativos para as 
mulheres em seis estágios e fornecendo soluções de 
diagnóstico personalizadas para cada um dos estágios. 
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Melhor contraste e resolução de imagem com tecnologias avançadas 
 

 
Qualidade de imagem premium para um diagnóstico seguro 

 
 
RealisticVue™: 
 

RealisticVue™ exibe a anatomia 3D de alta 
resolução com detalhes excepcionais e percepção 
realista de profundidade.  

A direção da fonte de luz, que pode ser 
selecionada pelo utilizador, cria sombras 
complexas para melhor definição das estruturas 
anatómicas. 
 
 
 
BiometryAssist™ 
 

Tecnologia de medição biométrica semiautomática, o 

BiometryAssist™, permite que os utilizadores meçam 

os parâmetros de crescimento fetal, como BPD, HC, AC 

e FL de forma mais rápida mantendo a mesma precisão 

e eficácia. 

 
 
 
 

S-Harmonic™:  
 
Esta inovadora tecnologia torna a 
imagem mais nítida em toda a 
profundidade, minimizando o ruído no 
sinal, produzindo imagens mais 
uniformes. 

 

 
 

 
 

ClearVision:  
 

Reduz o ruído e artefactos indesejados 
dos ultrassons através de um filtro de 
redução de ruído, criando imagens 
mais nítidas e com maior 
diferenciação, para o melhor 
desempenho de diagnóstico. 
 
 

  
 

MultiVision (imagem composta):  
 
Controla eletronicamente a direção do 
feixe de ultrassons, e combina muitas 
linhas de varredura numa só imagem 
para melhorar a qualidade da mesma. 
O MultiVision fornece uma resolução 
espacial e de contraste notável com 
uma supressão de artefactos superior. 
 

  
 



 
 
5D NT™ (Nuchal translucency measurement): 

Fornece, automaticamente, a visão sagital média, 

girando e ampliando a imagem quando se mede a 

translucênica nucal num feto de poucas semanas. 

Essa tecnologia avançada é especialmente útil quando se 

enfrenta casos difíceis envolvendo a posição fetal. 

 

 

 

 

 

Imagens altamente detalhadas para aumentar a confiança no diagnóstico 

Transdutores S-Vue ™: 

A maior sensibilidade e largura de banda mais ampla dos transdutores S-Vue ™ ajudam a alcançar uma 

penetração mais profunda e alta resolução. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uma prática movimentada precisa de recursos orientados aos utilizadores para gerir exames 

obstétricos e ginecológicos de rotina. 

Precisas e fáceis de usar, os recursos abrangentes do HS50 permitem maior produtividade. 

5D Follicle (Follicle measurement): 
 
O 5D Follicle identifica e mede vários folículos 
ováricos para avaliação rápida e precisa do 
tamanho e estado dos folículos durante os 
exames ginecológicos. 
 

 

 

LaborAssist™: 
 
LaborAssist ™ fornece informações sobre o pré-parto 
pela medição automática do AoP (Angle of Progress) e 
da direção da cabeça fetal, ajudando na comunicação 
eficaz entre os profissionais de saúde e as mães e 
auxiliando os profissionais de saúde na decisão do 
método de parto mais indicado . 

 

 


