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Acclarix AX8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com seu design elegante, o Acclarix AX8 é um sistema de ultrassom de 
diagnóstico de desempenho Premium com todas as funcionalidades, 
tecnologias de imagem avançadas, telas de toque duplo e uma interface 
de usuário com controle por gestos. Um conjunto completo de 
transdutores de última geração, suporta uma ampla gama de aplicações 
clínicas. Altamente portátil, você pode levar o sistema a qualquer lugar 

 

 

Características e benefícios 

A arquitetura de hardware de 128 canais 
em transmissão e recepção oferece 
excepcional capacidade de processamento, 
resultando em excelente qualidade de 
imagem. O Acclarix AX8 oferece diversas 
tecnologias:  

• TAI - Tissue Adaptive Imaging  

• TDI - Tissue Doppler Imaging 

• eSRI - Speckle Reduction Imaging 

• Spatial Compounding 

• Capacidade 3D / 4D com recurso eFace 
para automatizar a edição de volume 

• Imagem Panorâmica 

• Otimização de imagem com um toque 

• Ferramentas de medição automatizadas, 
incluindo Auto IMT e Auto OB 

• Conjunto abrangente de funções DICOM 

• Tecnologia de Visualização de Agulhas 

 

 

 

 

 

Projeto de sistema 

Projetado com foco incansável no 
fornecimento de inovação, o AX8 apresenta 
design moderno que torna a operação fácil, 
rápida e intuitiva  

• Monitor LCD de 15” de alta definição com 
tela giratória 

• Tela sensível ao toque de 10” 
personalizável para fluxo de trabalho. 
Trackball virtual multitoque de 5” permite 
múltiplas funções ao alcance dos seus 
dedos 

• O painel de controle totalmente selado 
auxilia na manutenção e no controle de 
infecções 

• Operação com bateria de lítio e 
transferência de dados sem fio permitem 
fluxo de trabalho contínuo onde quer que 
você esteja 

• Um design compacto e estojo de 
transporte opcional permitem que o 
sistema seja convenientemente 
transportado  

 

 

(Imagens meramente ilustrativas) 
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Tecnologias Avançadas 

TAI 

O TAI é uma tecnologia exclusiva da Edan, 
de interação contínua e dinâmica dos ecos 
de retorno, adaptando a imagem com base 
nas características dos tecidos que estão 
sendo visualizados. Sem qualquer interação 
do usuário, o sistema ajusta vários 
parâmetros. Disponível no modo B, Doppler 
colorido e espectral 

Benefícios: 

•Contraste aprimorado de imagem, 
otimizando a definição de limites 
anatômicos e arquitetura de tecido  

•Melhor sensibilidade de cor e de estética 
de fluxo 

•Aprimoramento de preenchimento 
espectral e detecção de borda 

 
eSRI 

O eSRI utiliza processamento de imagem 
em tempo real para melhorar a visualização 
da anatomia e patologia, reduzindo o ruído 
e manchas. 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, 
agindo diferentemente no ruído versus 
informações anatômicas reais, 
aprimorando a clareza da imagem 
 
Spatial Compounding 

O 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 

 

 

 

 

 

 

 

Transdutores 

 P5-1XQ – Setorial (1-5MHz) 
Aplicações: Triagem Cardíaca Adulta e 
Pediátrica, Abdome 

 MC8-4Q – Micro convexo (4-8MHz 

Aplicações: Cabeça Neonatal, Abdome 
Neonatal, Pediátrica, Abdome, Vascular, 
MSK 

 L12-5Q – Linear (5-12MHz) 
Aplicações: Pequenas partes, MSK, vascular 

 C5-2Q – Convexo (2-5MHz) 
Aplicações: Abdome, OB, Ginecologia, MSK, 
Urologia 

 C5-2MQ – 3D/4D (2-5MHz) 
Aplicações: OB, Abdome, Ginecologia 

 E8-4Q – Endocavitária (4-8MHz) 
Aplicações: OB, Ginecologia, Urologia 

 L17-7SQ – Linear Hockey-stick  
(7-17MHz) 
Aplicações: MSK, Vascular, Intraoperatório 

 L17-7HQ – Linear High Density  

(7-17MHz) 

Aplicações: Pequenas partes, MSK, 
superficial, vascular 

 L10-4Q – Linear Low Freq (4-10MHz) 
Aplicações: Pequenas partes, MSK, 
vascular, pediatria 
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(Imagens meramente ilustrativas) 
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