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Mantendo o compromisso com inovação e pes-
quisa, já alguns anos a Siemens lançou a Elasto-
grafia ARFI e desde então milhares de biópsias 
foram evitadas ao redor do mundo e centenas 
de papers de impacto foram publicados, mos-
trando a verdadeira eficácia do método. 

O pioneirismo e a alta tecnologia nos permitem 
usar a mesma tabela para toda linha de equipa-
mentos que suporta tal tecnologia e isso só e 
capaz porque neles o pulso ARFI é o mesmo. 

• Elastografia ARFI para análise Hepática e Esplênica

• Elastografia de baixa compressão para pequenas 
partes (ESIE Touch)

• Sie Clear: Interpolação feixes (Otimização imagem 
modo 2D)

• DTCE: Redução do Artefato Speckle (Aumenta 
contraste entre estruturas)

• Auto Flash Color Artifact Suppression: Redução 
artefatos de movimento em exames com Doppler

Isso facilita o manuseio de todos os nossos 
clientes, pois não é necessário se ter infinitas 
tabelas e nos mostra a consistência das medi-
das e publicações.

Sabemos que um exame de Elastografia requer 
uma excelente resolução de Modo Bidimensio-
nal, exatidão de medidas e muitas publicações 
científicas; por isso afirmamos com toda certe-
za que: “Pensou em Elastografia, pensou em 
SIEMENS HEALTHINEERS!”
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ACUSON Juniper
Pequeno por fora, gigante por dentro!



• Elastografia ARFI para análise Hepática e Esplênica

• Elastografia ARFI Mamas, Tireóide e pequenas partes

• Sie Clear: Interpolação feixes (Otimização imagem 
modo 2D)

• DTCE: Redução do Artefato Speckle (Aumenta 
contraste entre estruturas)

• Auto Flash Color Artifact Suppression: Redução 
artefatos de movimento em exames com Doppler

• Elastografia ARFI para análise Hepática e Esplênica

• Elastografia ARFI Mamas, Tireóide e pequenas partes

• Elasto com 14 cm de profundidade

• Transdutor DAX Imagens abdominais com 40 cm de 
profundidade

• Bioacustic: Otimização 

• Infocus: Foco Automático

• Gesture detecting transducers: Troca de transdutores

 

ACUSON Redwood
Superando os limites das imagens, 
do desempenho e do valor

ACUSON Sequoia
Levando o ultrassom a novos patamares
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Na Siemens Healthineers, nosso objetivo é possibilitar que os 
provedores de saúde aumentem valor ao capacitá-los em sua 
jornada rumo à expansão da medicina de precisão, transformar 
a prestação de assistência à saúde e melhorar a experiência do 
paciente, tudo isso por meio da digitalização da saúde.

Estima-se que 5 milhões de pacientes no mundo beneficiem-se 
todos os dias de nossos serviços e tecnologias inovadores nas 
áreas de diagnóstico e imagem terapêutica, diagnóstico 
laboratorial e medicina molecular, bem como serviços digitais 
de saúde e empresariais.

Somos uma empresa líder em tecnologia médica, com mais de 
170 anos de experiência e 18.000 patentes em todo o mundo. 
Com mais de 48.000 colegas dedicados em 75 países, seguire-
mos inovando e moldando o futuro da saúde.


