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Te ajudando a transformar a 
qualidade no cuidado da saúde
Maior volume de paciente. Pacientes com tamanhos 
maiores. Certeza diagnóstica limitada. Diante destes 
desafios mais recorrentes, você precisa de um sistema de 
ultrassom confiável que possa fornecer imagens de alta 
qualidade de forma consistente dentre os estados das 
doenças - um sistema com acessibilidade otimizada, apli-
cativos expandidos e de fácil uso.

Criado com essas necessidades em mente, o ACUSON 
Juniper te capacita a fazer imagens de cada paciente, 
sabendo que você terá as informações clínicas necessá-
rias para uma tomada de decisão segura. Pequeno por 
fora, gigante por dentro, o sistema é projetado para se 
adaptar aos seus desafios clínicos e ao fluxo de trabalho 
do dia a dia.

Quando a forma e a função se juntam, o resultado é o 
ACUSON Juniper, um sistema de ultrassom que é menor, 
mais poderoso e capaz de acomodar praticamente todos 
os pacientes.

Principais recursos
• Cabe em qualquer quarto de hospital, até 36% menor 

em tamanho e pesa, em média, 27% menos do que 
outros produtos da sua classe.

• Otimizado para o espaço, a conveniência e a preferência 
de usuário, uma rotação de 90% para a direita e para a 
esquerda que permite mais flexibilidade e um melhor 
posicionamento do conector do transdutor.

• 5 portas ativas de transdutor, prontas para realizar 
imagens com pouca ou nenhuma configuração.

• Entre os sistemas de ultrassom mais silenciosos (40% 
menos do que os sistemas de ultrassom convencionais) 
de sua classe no mercado, permite um ambiente 
confortável.

• Tempo de inicialização rápido de 5 segundos com uma 
bateria externa de 30 minutos.

• 19 transdutores que oferecem versatilidade para ex-
pandir as ofertas clínicas e cobrem uma ampla gama de 
necessidades clínicas.
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Pequeno por fora, gigante por dentro
ACUSON Juniper é alimentado por uma plataforma comple-
tamente nova, projetada desde o início para oferecer alta 
fidelidade de transmissão e recepção de sinais acústicos que 
reduzem muito o ruído e oferecer qualidade de imagem pre-
mium e soluções de elasticidade líderes do setor.

Quando a forma e a função se juntam
O desempenho não tem custo para o design funcional do 
produto. ACUSON Juniper oferece manobras sem esforço, por 
ser menor do que outros equipamentos de sua classe, 5 
portas de transdutores ativos e um painel de controle 
simples, intuitivo e altamente personalizável.

Sistema de Ultrassom 
ACUSON Juniper 

Benefícios ambientais
• Usa 18% menos eletricidade durante a digitalização1

• Pesa 22% menos1

• A inicialização rápida reduz o uso de eletricidade

Benefícios para o cliente

• ACUSON Juniper é um ultrassom de serviço compartilhado de alto
desempenho permitindo que as instituições ofereçam uma variedade
de aplicações clínicas e Elastografia com um baixo investimento
inicial.

• Com 6 portas, 19 sondas, tempo de inicialização de 5 segundos e
vários recursos automatizados, o ACUSON Juniper foi projetado para
melhorar a produtividade, o fluxo de trabalho e eliminar as variações
do usuário.

• Ocupa menos espaço, possui protetores de tela e recursos 
automatizados de fluxo de trabalho que criam um ambiente amigável 
ao paciente, reduzem o tempo de varredura e, por fim, melhoram os 
índices de satisfação.

• Com impressoras opcionais e portas USB padrão, os pacientes 
podem sair do hospital com seus laudos de ultrassom.

1 Comparado aos produtos do mesmo porte 
anteriores

Tecnologia
O sistema ACUSON Juniper oferece sensibilidade e 
especificidade de sistema excepcionais. Esses avanços 
fornecem tons de cinza mais diversos e melhor 
resolução de contraste para uma diferenciação precisa 
do tecido e aquisição de imagem mais rápida.
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Sistema de Gestão Ambiental
A Siemens Healthineers dá alta prioridade para al-
cançar a excelência na Proteção Ambiental e Gestão 
de Saúde e Segurança (EHS).

A Siemens Healthineers tem implementado no 
mundo todo uma gestão do sistema de EHS 
consistente. Ele estabelece a base para a melhoria 
contínua de nosso desempenho nessas áreas e 
auditorias regulares garantem nossa conformidade.

Como resultado dessa abordagem consistente, a 
Siemens Healthineers é considerada uma organi-
zação e é certificada de acordo com ISO 14001 e 
OHSAS 18001.

Demanda Cumulativa de Energia
O consumo de energia é a característica ambiental 
mais importante dos dispositivos médicos. É por isso 
que usamos a Demanda Cumulativa de Energia para 
avaliar o desempenho ambiental. A demanda de 
Energia Cumulativa é a energia primária total¹ neces-
sária para produzir, usar e descartar um dispositivo, 
incluindo todo o transporte. Nossos dispositivos 
médicos podem ser reciclados, quase completamente, 
para obtenção de materiais ou energia. Com um 
tratamento de fim da vida útil adequado é possível 
devolver ao ciclo econômico até -2 MWh na forma de 
matéria-prima secundária ou energia térmica.

A Siemens Healthineers considera os aspectos ambientais 
em todas as fases do ciclo de vida do produto, incluindo o 
fornecimento do material, a produção/entrega, o uso/ 
manutenção e o fim da vida útil.

Nosso procedimento de design do produto atende aos re-
quisitos da ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014  Equipamento 
eletromédico Parte 1-9: Prescrições gerais para segurança 
básica e desempenho essencial - Norma colateral: 
Prescrições para um projeto ecoresponsável.

Este padrão apoia os esforços para melhorar o desem-
penho ambiental de nossos produtos.

Projeto de Produto Ambiental
Suprimento do material:
De recursos naturais à entrega de produtos 
semi-acabados

Produção/entrega:
Da produção de componentes para a inicia-
lização da operação pelo cliente

Uso/manutenção:
Inclui o uso diário pelos nossos clientes, bem 
como a manutenção

Fim da vida útil do produto:
Desde a desmontagem no local do cliente, 
até a reciclagem do material e da energia

Suprimento de material                 Uso/manutenção2                   

Produção/entrega   Final da vida útil do produto

En
er

gi
a 

Pr
im

ár
ia

 e
m

 M
W

h

40

30

20

10

0

-10

-2
3 5

33

A energia primária é a energia contida nos recursos naturais antes de sofrer qualquer conversão feita pelo homem (por exemplo, petróleo e energia solar). 
Baseado em 10 horas de uso (5 horas de varredura, 5 horas de congelamento) 5 dias por semana, 10 anos de uso.
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Materiais da embalagem
É nosso objetivo minimizar o material das 
nossas embalagens e reduzir o desperdício de 
embalagens reutilizando e reciclando.

Quase todas as embalagens são recicláveis, seja 
para reaproveitamento dos materiais ou para a 
recuperação de energia. Apenas uma quanti-
dade insignificante (~ 1%) tem que ser enviada 
para o aterro.

Peso total: 43,5 kg

Retirada do produto
A maioria dos materiais utilizados   para produzir o 
equipamento ACUSON Juniper são recicláveis. Mais de 
99% (em peso) pode ser reciclado para o conteúdo do 
material e 0,8% para energia. Estão disponíveis 
instruções de desmontagem para descarte e recicla-
gem para nossos produtos.

Materiais do Produto
O sistema de ultrassom ACUSON 
Juniper é constituído principalmente 
por metais. Isso garante um alto grau 
de reciclabilidade.

Peso total: aprox. 76 kg

A soma dos números pode não bater devido a arredondamentos

A soma dos números pode não bater devido a arredondamentos

Aço < 1%
Madeira 50%

Cartolina e papel 38%

Pláticos 12%

Materiais inorgânicos, cerâmica 6%

Outros materiais 2%
Substâncias orgânicas < 1%

Outros metais e semimetais < 1%

Plásticos 25%

Metais preciosos < 1%
Metais não ferrosos e ligas 39%

Ligas de ferro, aços 27%
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Dados operacionais
Emissões de calor do dispositivo 
• Desligado
• Congelar
• Scanning
• Hibernar/esperar

 
0.039 KW (115 V)
0.242 KW (115 V)
0.281 KW (115 V)
0.119 KW (115 V)

Temperatura ambiente permitida 
• Durante a operação
• Durante o armazenamento ou 
transporte

 
+10ºC to +40ºC 
-20ºC to +60ºC

Umidade relativa permitida
 • Durante a operação
 • Durante o armazenamento 
ou transporte

10–80% sem condensação
10–95% sem condensação

Consumo de energia típico
 • Desligado
• Congelar
• Scanning
• Hibernar/esperar

0.039 KW (115 V) 
0.242 KW (115 V)
0.281 KW (115 V)
0.119 KW (115 V)

Hora de ligar
• Proteção antivírus ativada  
• Proteção antivírus desativada

2 minutos 4 segundos 
1 minuto 36 segundos

Hora de desligar   47 segundos 

Especificações Técnicas
Interface para recuperação de calor 

Tipo de resfriamento possível

O desligamento completo é possível

O dispositivo é ajustável para o usuário 
em termos de altura

Símbolos operacionais uniformes para 
famílias de dispositivos

Radiação
Este produto não produz radiação ionizante 

Campos Eletromagnéticos

Medidas/técnicas para
minimizar a exposição a
Campos Eletromagnéticos

• em conformidade com EN 55011/CSPR11
• filtro de energia
• blindagem eletromagnética
• blindagem de cabo
• componentes metálicos aterrados

Peças de Reposição e consumíveis
Nenhum
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Informações sobre descarte/substância
Lista de substâncias perigosas
(não contidas no dispositivo)

Sim

Limpeza
Processos de limpeza incompatíveis:
Dispositivo total                                     

Restrições para componentes
de um dispositivo específico

• Consulte as instruções de uso para 
limpar e desinfetar transdutores.

• Use apenas desinfetantes aprovados 
nos suportes de transdutores e de 
gel de acoplamento.

• Nunca use compressas de gaze, 
panos sem fiapos ou soluções para 
limpar as portas do transdutor.

• Não use lenços desinfetantes nas 
superfícies de vidro da tela de toque 
ou monitor. Siga cuidadosamente 
as instruções para limpeza de ambas.

• Não mergulhe o aquecedor de gel 
em água ou qualquer solução.

• Use um lenço desinfetante aprovado 
para desinfetar o conjunto do anel, o 
trackball e o conjunto de trackball.

Adequação do dispositivo para 
áreas estéreis

Não

Tamanho da superfície para limpeza 0.31 m2

Consulte os manuais de referência e de usuário dedicados para o sistema e componentes para obter 
uma lista detalhada de substâncias de limpeza aprovadas e não aprovadas e outras instruções.

Mais informações ecologicamente relevantes
Os elementos das instruções são:
• Recomendações para economizar energia
• Recomendações para limpeza eficiente
• Recomendações para o uso adequado de
   consumíveis

 
Sim 
 Sim

 
Sim
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• Não limpe o sistema com solventes 
clorados ou aromáticos, soluções 
ácidas ou básicas, isopropil álcool 
ou produtos de limpeza fortes, 
como produtos contendo amoníaco.

• Não use limpadores em spray no 
   sistema de ultrassom.
• Não derrame nenhum fluido nas

superfícies do equipamento de 
ultrassom.

• Use apenas lenços desinfetantes 
aprovados nas superfícies do equi-
pamento de ultrassom.
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Devido a certas limitações regionais de direitos de vendas e 
disponibilidade de serviço, não podemos garantir que todos os 
produtos incluídos neste material estão disponíveis através de vendas 
da Siemens Healthineers mundial. A disponibilidade e a embalagem 
podem variar de acordo com o país e estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. Alguns/todos os recursos e produtos descritos aqui podem 
não estar disponíveis nos Estados Unidos.

As informações neste documento contêm descrições técnicas gerais de 
especificações e opções, bem como recursos padrão e opcionais que 
nem sempre devem estar presentes em casos individuais.

A Siemens Healthineers reserva-se o direito de modificar o design, 
embalagem, especificações e opções descritas aqui, sem aviso prévio. 
Entre em contato com o representante de vendas local da Siemens 
Healthineers para obter as informações mais recentes.

Nota: Quaisquer dados técnicos contidos neste documento podem 
variar dentro das tolerâncias definidas. As imagens originais sempre 
perdem uma certa quantidade de detalhes quando reproduzidas.

As declarações dos clientes da Siemens Healthineers aqui descritas são 
baseadas em resultados que foram alcançados na forma exclusiva do 
contexto do cliente. Uma vez que não existe um hospital "típico" e 
existem muitas variáveis   (por exemplo, tamanho do hospital, 
combinação de casos, nível de adoção de TI), não pode haver nenhuma 
garantia de que outros clientes alcançarão os mesmos resultados. 

ACUSON Juniper é uma marca comercial da Siemens Medical Solutions 
USA, Inc.

Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA.

Av. Mutinga, 3.800
4º e 5º andares - Pirituba
CEP: 05110-902 – São Paulo/SP
CAS: 08000 55 4838

siemens-healthineers.com/br


