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Sistema de Ultrassom U50

  

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com seu design compacto e de fácil aplicação, o U50 é um sistema de ultrassom com Doppler 
colorido que incorpora tecnologias de imagem avançadas que aumentam o conteúdo de 
informações de diagnóstico. Versátil, o U50 oferece uma ampla gama de recursos para atender 
a todas as suas necessidades. Caracterizado pelo fluxo de trabalho de fácil utilização, oferece 
excelente qualidade de imagem e desempenho 
 

Características e benefícios 

Com um design compacto e leve, o sistema 

é altamente portátil e pode ser usado em 

qualquer lugar. O design simplificado 

aprimora a operação. Dois soquetes de 

sonda permitem mais agilidade na 

alternância dos transdutores. Bateria de 

lítio recarregável integrada fornece até 60 

minutos de autonomia. Armazenamento de 

dados de grande capacidade (opcional) 

O U50 oferece excelente qualidade de 

imagens com diversas tecnologias 

 Imagem composta harmônica de 

inversão de fase (eHCI) 

 Tecnologia de redução de Speckle (eSRI) 

 Tecnologia Multi- beam 

 Imagem Harmônica Tecidual (THI) 

 Imagem Específica Tecidual (TSI) 

 

 

 

Tecnologias inovadoras  

Imagem Composta Harmônica de Inversão 

de Fase 

Com a tecnologia de inversão de fase, pares 

de pulsos de ultrassom com fases opostas 

são transmitidos. Sinais recebidos dos 

pulsos invertidos são somados, os 

componentes fundamentais são cancelados 

e somente o sinal harmônico 

permanece. Isso cria uma imagem com 

redução do artefato de desordem e otimiza 

imagem. 

Tecnologia de Redução de Speckle  

 A tecnologia de imagem de redução de 
manchas da Edan usa um algoritmo 
avançado de filtragem anisotrópica em 
várias escalas. Essa tecnologia de filtragem 
separa as regiões de ruído das informações 
de diagnóstico, melhorando a visualização 
da anatomia 
 
 
 

(Imagens meramente ilustrativas) 
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Tecnologia Multi-beam 

Sistemas de ultrassonografia usam feixes 

que são focados eletronicamente para 

produzir uma alta resolução espacial. Sinais 

do transdutor são atrasados e adicionados 

juntos no sistema para produzir um feixe de 

ultrassom focalizado. Essa tecnologia do 

transdutor, resulta em melhor resolução 

temporal e maior taxa de quadros 

Possui as tecnologias THI e TSI   

Apresentam imagens mais precisas e claras, 
essas tecnologias de feixes buscam obter 
imagens nítidas e eliminam artefatos que 
podem interferir no diagnóstico 
 

Spatial Compounding 

 

Combina várias imagens adquiridas em 

diferentes ângulos para formar uma única 

imagem com melhor qualidade. Isso resulta 

em imagens com ruído reduzido e contraste 

aprimorado 

Design intuitivo e user-friendly 

 Painel de controle retro iluminado e 

fácil de usar 

 Chaves predefinidas pelo usuário para 

personalização do fluxo de trabalho 

 Transferência de dados em vários 

formatos via USB e DICOM (opcional) 

  TGC inteligente de 8 segmentos para 

ajuste preciso 

 

 

 

Modo de Exibição de Cálculos 

Modos: B, B+B, 4B, B+M, M, B+PW, B+Color, 

B+Color+PW, B+PDI/DPDI, B+PDI/DPDI +PW  

Níveis de Escala de Cinza: 256 níveis  

Armazenamento: 504 MB  

Posição de foco: 16 níveis ajustáveis  

Número de focos: máximo de 4  

Pacotes de Softwares (opcionais) 

Mais de 130 marcadores corporais 

Abdome, Obstetrícia, Pequenas Partes, 

Ginecologia, Cardiologia, Urologia, Vascular 

e Pediatria  

Transdutores 

 Transdutor matricial convexo  
C5-2b (2 - 6 MHz) 

 Transdutor micro convexo 
C422UB (2.6 - 5.5MHz) 

 Transdutor matricial convexo 
C352UB (2 - 6MHz) 

 Transdutor micro convexo 
C612UB (4.7 - 9.5MHz) 

 Transdutor micro convexo 
C6152UB (4.3 - 9.3MHz) 

 Transdutor matricial linear                  
L742UB (5 - 10MHz) 

 Transdutor matricial linear                 
L1042UB (8 - 12MHz) 

 Transdutor matricial linear 
L552UB (3.7 - 7.6MHz) 

 Transdutor matricial linear                
L15-7b (7 - 16MHz) 

 Transdutor setorial 
P5-1b (1.8 - 4.3MHz) 

 Transdutor endocavitário 
E612UB (5 - 8MHz) 
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