
Ultrassom 

Soluções de ultrassom da Philips em 
Point of Care

Temos o compromisso de oferecer a você uma solução inovadora de 

ultrassom que proporciona o atendimento rápido sempre que você 

precisar prestar cuidados independentemente do lugar. Inspirados 
em suas ideias, reunimos pessoas e tecnologia avançada para que 
você possa tomar decisões confiáveis em Point of Care. 

Soluções em 
Point of care
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Inovando para a melhor 
decisão com precisão e 
confiança.

Philips Lumify Um 
ultrassom ultraportátil 
excepcional a partir do 
seu dispositivo smart
O Philips Lumify está pronto quando 

você estiver, oferecendo recursos de 

diagnóstico em um ultrassom ultraportátil 
a partir do seu smartphone ou dispositivo 

portátil compatível. Leve a tecnologia 

diretamente aos seus pacientes sempre 

que necessário, proporcionando 

diagnóstico e tratamento oportunos. O 
Lumify também oferece o primeiro 

recurso de teleultrassom integrado da 

Philips, desenvolvido com a plataforma 
Reacts, para que você possa transmitir 

simultaneamente exames de ultrassom 

ao vivo, em vídeo e áudio. 

Trabalhando com os 
médicos no dia a dia, 
criamos uma gama de 
soluções para atender 
às suas necessidades 
em Point of Care.

Nossa inovação é 
impulsionada por você 
Trabalhamos para entender seus maiores 
desafios em Point of Care e, em seguida, 
usamos nossa experiência para 
desenvolver soluções que ajudam você a 
enfrentá-los de maneira eficaz. Criamos o 
Lumify, o primeiro sistema de ultrassom 
baseado em aplicativo da Philips, para 
que você possa ter a liberdade de 
transformar seu dispositivo smart em um 
sistema de ultrassom portátil para prestar 
cuidados onde necessário. O Sparq tem 
detalhes pensados, como uma interface 
de usuário inteira em vidro fácil de limpar, 
porque você nos disse o quanto valoriza o 
suporte para suas iniciativas no controle 
de infecções. Além disso, cada sistema de 
ultrassom Philips possui os recursos 
DICOM e de transferência de imagens que 
você espera. Plataformas de educação 
online e presenciais ajudam você a tornar 
o ultrassom Point of Care mais eficaz e a 
manter  nosso serviço classificado como o 
melhor da sua categoria a mais de 20 
anos. 

Primeiro sistema de ultrassom baseado em 

aplicativo da Philips, o Lumify realiza imagens 

de ultrassom excepcionais para qualquer 

dispositivo móvel compatível. 

Lumify
C5-2  Convexo 

banda larga

Lumify 
L12-4 linear 
banda larga

Lumify 
S4-1 setorial
banda larga

Baixe o aplicativo, conecte, 
realize exames e compartilhe 
imagens com seu smartphone ou 
dispositivo compatível. 

Nossos transdutores e aplicativos são 
fruto de décadas de experiência e 
inovação em imagem de ultrassom e 
auxiliam na tomada de decisões.



Philips SPARQ e CX50 contam com a tecnologia de 
Transdutores PureWave para imagens de alta qualidade 
até mesmo com pacientes tecnicamente difíceis 
 

PZT convencional (x800) Cristal PureWave (x800) 

Os cristais puros e uniformes 

PureWave são 85% mais 

eficientes que a tecnologia 

piezoelétrica convencional, 

resultando em um 

desempenho excepcional. 

O SPARQ equilibra harmoniosamente capacidade 
de limpeza, confiabilidade, desempenho e 
facilidade de uso com uma interface de usuário 
inteira em vidro e uma tela articulada. 

Este sistema de ultrassom compacto de Point 
of Care oferece desempenho e recursos 
premium em uma ampla gama de aplicações. 

Philips InnoSight 
A portabilidade para 
scaneamentos rápidos e 

de rotina com facilidade
O Philips InnoSight é um sistema de 

ultrassom altamente portátil e fácil de 

usar, com uma ampla variedade de 

recursos para várias aplicações do 
point of care. O InnoSight fornece o 

desempenho e a portabilidade de um 

sistema baseado em tablet com os 

recursos de um sistema avançado de 

Point of Care.

Philips Sparq 
Fazendo mais no Point 
of Care 

Trabalhando com médicos, o Philips 
SPARQ foi projetada especificamente 
para o point of care, com toques bem 
pensados, como uma interface de 
usuário inteira em vidro para controle de 
infecções. Aplicações clínicas variadas 
permitem que você trabalhe com 
rapidez e facilidade, oferecendo mais 
tempo para se concentrar no paciente. 
Compatível com os transdutores 
PureWave, o sistema permite que você 
obtenha imagens mesmo pacientes 
tecnicamente difíceis com alta 
qualidade de imagem.

Philips CX50 

Imagens de desempenho 
premium no Point of Care
As tecnologias premium do sistema de 

ultrassom Philips CX50 trazem um novo 

nível de qualidade de imagem ao 

ultrassom compacto, para que o 

desempenho não seja sacrificado pela 

portabilidade. Projetado para requisitos 
críticos de estudo e desempenho de 
grandes sistemas em qualquer lugar que 
você precisar, o CX50 é compatível com 
os transdutores PureWave para 
aprimorar a qualidade da imagem, 
mesmo com pacientes tecnicamente 
difíceis.
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O InnoSight oferece transdutores de banda 
larga Philips de qualidade para uma variedade 
de aplicações. 



Inovando para a melhor decisão com precisão e 
confiança no atendimento Point of Care 
Sistema de 
ultrassom 

Compatibilidade 
com transdutor Presets Específicos

Lumify C5-2, L12-4, S4-1 Abdominal1, Cardíaco, FAST, 
Vesícula Biliar, Ginecologia, 
Pulmão, Musculoesquelético, 
Obstetrícia2, Tecido mole3, 
Superficial, Vascular 

InnoSight C6-2, C9-4v, 

L12-4, S4-2 
Abdominal,Cardíaco,Ginecologia,
Musculoesquelético1, Nervo1, 
Obstetrícia3, Pediátrico6,Partes 
Pequenas1,3, Superficial, 
Urologia7, Vascular1,4 

SPARQ C5-1 PureWave, 

C6-2, C9-4v, L12-4, 

L12-5 50, L15-7io, S4-2, 

S5-1 PureWave, 

X7-2t PureWave 

Abdominal, Cardíaco, FAST, 
Ginecologia, Pulmão, 
Musculoesquelético1, Nervo1 
Obstetrícia, Ocular, Coluna 
Vertebral, Superficial, TEE, 
Vascular4, Acesso vascular 

CX50 C5-1, C10-3v, 

L12-3, L15-7io, S4-2, 

S5-1, X7-2t, X8-2t, 

D2cwc, D5cwc 

Abdominal, Cardíaco, FAST, 
Ginecologia, Pulmão, 
Musculoesquelético1, Nervo1, 
Obstetrícia2, Pediátrico5, Partes 
pequenas1,3, Tecido mole3, 
Superficial, TEE, TEE pediátrico, 
Vascular4, Acesso vascular 

Os sistemas de ultrassom da Philips para o Point of Care incluem otimizações adicionais e específicas para o seguinte: 

1 Exames superficiais e profundos 
2 Ecocardiografia fetal e coração fetal 
3 Tireoide, testículo e mama 
4 Arterial, venoso e TCD 
5 Cabeça, abdômen e rim 
6 Abdômen, quadril e cefálica neonatal
7 Próstata, bexiga e rim 
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Philips reserva o direito de realizar alterações nas 
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publicação. 

Philips do Brasil
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Barueri – SP
CEP: 06460-040 
+ 55 11 2529 0600 de segunda a sexta-feira das 8h00 às 
17h00.

https://www.philips.com.br/healthcare/resources/landing/
ultrassom




