
Prevenção, triagem e

Um olhar do ultrassom
monitoramento do AVC



Fluxo de trabalho padrão para a triagem e o monitoramento do AVC:

O ultrassom é um exame de imagem não invasivo e de baixo custo que permite a detecção precoce 
e o acompanhamento de pacientes com AVC.

Excelente qualidade de imagem 
como requisito para uma 
imagem ideal

Medicina de precisão graças aos 

fluxos de trabalho automatizados  “Tempo é cérebro”

Qualidade da imagem Fluxo de trabalho Velocidade

•Relação sinal-ruído e contraste-
ruído otimizadas

•Alta sensibilidade de Doppler 
Color e PW.

•Predefinições dedicadas à carótida,
ao coração e ao Doppler Transcraniano 
(DTC) para realizar exames de ultrassom
eficazes.

•Ferramentas de automação para maior 
agilidade e eficácia.

•Um método não invasivo e 
portátil que oferece imagens 
rápidas ao lado do paciente.

•Complemento de apoio à 
tomada de decisões para a 

triagem seguinte e a forma 

de tratamento.

Benefícios de nossos sistemas de ultrassom ACUSON para a avaliação de risco do AVC



Fluxo de trabalho padrão para a avaliação do AVC:
Benefícios de nossos sistemas de ultrassom ACUSON para a prevenção do AVC
Nosso portfólio de ultrassom ACUSON oferece a tecnologia que você precisa para a detecção e 
avaliação seguras do AVC.

                     Fluxo de trabalho Velocidade

    Tecnologia do Ultrassom ACUSON 

Sistemas potentes com: 
•UltraArt
•SlowFlow (Microvascularização)
•Mapa direcional
•Color Flash Suppression
•InFocus Imaging
•Sensibilidade de cor & Spectral Doppler

Sistemas de Ultrassom com: 
•Tecnologia BioAcoustic
•Dynamic Multi-Hertz
•Velocidade do som 
•Transdutores de cristal único 
•Tecnologia Hanafy
•Clarify VE
•Transdutores Linear, Setorial & CW

Tecnologias de automação

Tecnologia e fluxo de trabalho de
medição automatizados
•Auto IMT
•Auto TEQ Doppler 
•AutoTrace
•Protocolos eSieScan

Processamento avançado 
preparado para PACS (resultados 
rápidos)

Automação da aquisição de imagens 
•Automação dos protocolos de
aquisição de imagens, medição e 
exploração.

•Predefinições personalizadas da    
ultrassonografia de carótida e do 
Doppler DTC para obter imagens 
mais rápidas.

Qualidade de imagem
excepcional


