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Thông tin đầu dò 
Convex  Volume Convex 
(Đầu dò tổng quát) (Đầu dò khối) 

* Bộ dụng cụ sinh thiết có sẵn 

 

 
 

C1-6CT 
C-Architecture 
(PowerView™) Convex 
Sản, Phụ khoa, Ổ bụng, Tiết 
niệu, Nhi khoa, Cơ-Xương-Khớp 
(MSK), Mạch máu, Cấp cứu (EM) 

C5-8NT 
Micro Convex 
Nhi khoa, Ổ bụng, TCD (Xuyên 
sọ), Tim, Mạch máu, Sản, Cấp 
cứu(EM). 

VC1-6T 
Volume Convex 
Sản, Phụ khoa, Ổ bụng, Tiết 
niệu, Nhi khoa, Cấp cứu (EM) 

 

Linear (Đầu dò phẳng) Phased Array 

 

L3-12H 
High Density Linear 
Bộ phận nhỏ, Cơ-Xương-
Khớp (MSK), Mạch máu, ổ 
bụng, Nhi khoa, TCD (Xuyên 
sọ), Cấp cứu (EM) 

L3-12HWD 

High Density Linear, 64mm 
wide footprint 
Bộ phận nhỏ, Cơ-Xương-Khớp 
(MSK), Mạch máu, Sản , Ổ 
bụng, Nhi khoa, Cấp cứu (EM) 

L3-12T 
Linear 
Bộ phận nhỏ, Cơ-xương-
khớp (MSK), Mạch máu, Ổ 
bụng, Nhi khoa, TCD (Xuyên 
sọ), Cấp cứu (EM) 

P1-5CT 
C-Architecture (PowerView™) 
Phased Array 
Tim mạch, Ổ bụng, Nhi khoa, TCD 
(Xuyên sọ), Mạch máu, Sản, Phụ 
khoa, Cấp cứu(EM) 

SP3-8T 
Single Crystal Phased Array 
Nhi khoa, Tim, Ổ bụng, TCD 
(Xuyên sọ), Sản, Cấp cứu(EM) 

 

Endocavity (Đầu dò Nội tiết) Pencil (Đầu dò Bút chì) 

 

EC3-10T 
Endocavity (Straight) 
Tiết niệu, Phụ khoa, Sản, Trực 
tràng, Âm đạo, Mạch máu, 
Cấp cứu (EM) 

EV3-10T 
Endocavity (Curved) 
Phụ khoa, Sản, Tiết niệu, Trực 
tràng, Âm đạo, Mạch máu, 
Cấp cứu (EM) 

E3-10 
Endocavity (Straight) 
Phụ khoa, Sản, Tiết niệu, Trực 
tràng, Âm đạo, Mạch máu, 
Cấp cứu(EM) 

CW5.0 
Pencil Typed 
Tim mạch, Mạch 
máu 

CW2.0 
Pencil Typed 
Tim mạch. 
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Sự hài lòng 
về  
Chất lượng 
hình ảnh 
Giúp bạn tự tin để chẩn 
đoán lâm sàng. 

 
Hệ thống máy móc và đầu dò hiệu 
suất cao của dòng E-CUBE 8 cung cấp 
cho bạn hình ảnh có độ phân giải cao. 
 
Hình ảnh rõ ràng giúp bạn thực hiện 
việc kiểm tra nhanh hơn và có được 
chẩn đoán chính xác hơn. 

Đầu dò có độ phân giải cao 

Đầu dò cung cấp bởi PowerView™:      C1-6CT/P1-5CT 
Công nghệ PowerView™ Được áp dụng cho đầu dò Convex và phased của hệ 
thống E-CUBE 8.  Công nghệ PowerView™ phân tán nhiệt được tạo ra bởI các đầu 
dò, cải thiện độ bền của E-CUBE 8 và đảm bảo sự ổn định của từng chẩn đoán. Hiệu 
quả của sóng siêu âm tăng cường độ nhạy tín hiệu và cải thiện sự xuất hiện của hình 
ảnh lâm sàng. Được tích hợp các công nghệ tiên tiến của Alpinion, E-CUBE 8 hứa hẹn 
mang đến độ phân giải hình ảnh vượt trội và khả năng xuyên thấu vớI mức giá phù 
hợp. 

 

Đầu dò linear hiệu suất cao: L3-12H / L3-12HWD
 

Đầu dò linear mật độ cao có thể gắn vào thân máy E-CUBE 8. Một số tùy chọn 
về bề mặt tiếp xúc rộng và hình ảnh tuyến tính chất lượng cao giúp kiểm tra vú/ 
tuyến giáp/cơ/mạch máu. 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống hiệu suất cao 

Sử dụng nền tảng công nghệ hàng đầu 
Được trang bị nền tảng công nghệ tiên tiến hàng đầu của Alpinion, E-CUBE 8 có 
phần cứng và phần mềm cao cấp. Độ phân giải, độ tương phản, và tính đồng 
nhất của hình ảnh 2D đã được cảI thiện, và vớI việc bổ sung bộ tạo xung 
kép, Dữ liệu Doppler rõ ràng và chính xác có thể được hiển thị trong khi duy 
trì hình ảnh 2D sắc nét ở chế độ kết hợp Doppler. 

 
 
 

Optimal Imaging Suite™ Plus (Bộ hình ảnh tối ưu) 
Bằng cách kết hợp các công nghệ xử lý tối ưu hóa hình ảnh của Alpinion: SCI, 
FCI, FTHI, PITHI, và SRI/FullSRI™, các bóng mờ được loạI bỏ hiệu quả và ranh 
giớI giữa các mô được phân biệt rõ ràng hơn. Hơn nữa, thang xám rộng hơn 
cho phép 

 
 
 

Xpeed™ 
Chỉ cần nhấn nút  Xpeed™ một lần để nhanh chóng tốI ưu hóa hình ảnh ở chế 
độ 2D và chế độ Doppler. Phát hiện, dự đoán, và điều chỉnh dãy Dynamic trong 
thờI gian thực. Hiển thị được hình ảnh đã tốI ưu hóa và tùy chỉnh cho các 
trường hợp lâm sàn khác nhau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hạch tuyến giáp ở chế độ Live Dual Các mạch thận trong hình ảnh Doppler năng lượng định hướng  Động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh ở chế độ dòng màu Thông liên thất trong hình ảnh mô Doppler Khuôn mặt thai nhi trong chế độ  3D / 4D Vai ở chế độ 2D 

 (DPDI) 
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Thiết kế thân thiện với người sử dụng 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.5 inch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 inch 

 
Ổ cứng SSD tăng tốc xử lý 
Máy E-CUBE 8 sử dụng phần cứng kỹ thuật cao, tích hợp ổ cứng  SSD. Tính 
năng này giúp tăng cường tính ổn định khi sử dụng hệ thống và thờI gian 
khởI động nhanh giúp cho việc kiểm tra nhanh nhất có thể. 

 
 
 
 

USB 3.0 cho chăm sóc bệnh nhân tốt hơn 
E-CUBE 8 sử dụng 1 cổng USB 3.0. So sánh vớI chuẩn USB 2.0 hiện tại, tốc 
độ truyền dữ liệu của cổng USB 3.0 nhanh hơn khoảng 10 lần.  Cổng USB 
3.0 giảm thờI gian chờ khi xuất dữ liệu cho bệnh nhân hoặc nghiên cứu, 
cho phép ngườI dùng tập trung hơn vào chăm sóc bệnh nhân. 

 
 
 
 
 
 

Thiết kế hướng đến người dùng 

Màn hình LED full HD 21.5-inch 
Màn hình độ phân giảI cao 1,920×1,080 pixel mang lạI hình ảnh siêu âm rõ 
nét. VớI việc sử dụng công nghệ IPS (In-Plane Switching), không xảy ra 
biến dạng hình ảnh và cung cấp trường nhìn rộng hơn.  NgườI dùng có 
thể xem lạI hình ảnh một cách dễ dàng mà không bị giới hạn bởI vị trí 
hoặc môi trường, độ chính xác và thuận tiện của từ chẩn đoán được cảI 
thiện. 

 
 

Màn hình cảm ứng 10.4-inch 
Bằng cách áp dụng thiết kế UI trực quan cho màn hình cảm ứng điện 
dung có độ bão hòa cao, giống như việc sử dụng trên máy tính bảng, sự 
tiện lợI và tốc độ của việc sử dụng màn hình cảm ứng đã được cải thiện. 

 
 
 
 

Phím tắt 
Người dung có thể cài đặt hệ thống tùy ý và lưu lại chỉ bằng một cú chạm. 
Nhanh chóng và dễ dàng áp dụng các cài đặt trước sẽ rút ngắn thời gian 
thiết lập hình ảnh 

 
 

    Bảng điều kiện thân thiện với người dùng 
Các phím trên bảng điều khiển của E-CUBE 8 được sắp xếp hiệu quả và 
trực quan nhất để thao tác. Các chức năng thường được sử dụng có thể 
được gán cho ba khóa ngườI dùng, được sắp xếp để dễ dàng truy cập trên 
bảng điều khiển. Bằng cách giảm thiểu số lần nhấn phím không cần thiết, 
E-CUBE 8 giảm sự mệt mỏI của ngườI dùng và tăng tốc độ hoạt động. Độ sáng 
đèn nền của bảng điều khiển có thể điều chỉnh, cho phép sử dụng nó trong 
điều kiện tối hơn. 

 

Bàn phím dễ sử dụng 
E-CUBE 8 có bàn phím trên bảng điều khiển, giúp bạn dễ dàng truy cập. 
Khi ngườI dùng cần nhập văn bản trong khi thăm khám, họ có thể truy 
cập phím ngay lập tức, giảm các tác vụ không cần thiết và rút ngắn thời 
gian kiểm tra. 

 
Pin giải phóng bạn khỏi những hạn chế về không gian 
Sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn và pin đi kèm giúp E-CUBE 8 dễ dàng vận chuyển hơn nhiều. 
Người dung có thể di chuyển đến một vị trí khác trong khi đang ở chế độ Kiểm tra mà không cần 
cắm nguồn và tiếp tục kiểm tra ngay lập tức.  Có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc 
bệnh nhân bằng cách giảm thời gian dành cho việc bật lại hệ thống. 

 
 
 

Kệ Gel được giữ ấm để hỗ trợ cho bệnh nhân tốt hơn(tùy chọn) 
Máy hâm gel của E-CUBE 8 sẽ làm ấm gel siêu âm trước khi kiểm tra. Nhiệt độ có thể được điều 
chỉnh trong ba bước tùy theo hoàn cảnh kiểm tra.  Điều này sẽ giúp cho việc thăm khám bệnh 
nhân tốt hơn. 

 
 
 
 
 
 
 

Đơn giản 
trong  
Thiết kế 
quy trình 
làm việc 
CảI thiện chất 
lượng chăm sóc 
bệnh nhân trong 
công việc hàng 
ngày 

 
Hệ thống  E-CUBE 8  tạo ra quy trình 
và thiết kế hướng đến ngườI dùng 
và bệnh nhân. NgườI dùng có thể 
tập trung tốt hơn vào việc chăm sóc 
bệnh nhân, vì  E-CUBE 8 có thể được 
sử dụng dễ dàng và thuận tiện trong 
các môi trường lâm sàng khác nhau. 
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Tăng cường khả năng Lâm Sàng 
Hỗ trợ việc đưa ra quyết định sáng suốt 

 
E-CUBE 8  là một hệ thống đa mục đích có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi hình ảnh siêu âm 
như nội khoa, sản khoa, chỉnh hình,… Nó mở rộng phạm vi ứng dụng kiểm tra siêu âm và đảm bảo chẩn đoán chính xác 
bằng sử dụng công cụ phần mềm chẩn đoán cao cấp. 

 
 

Live HQ™ 
Với công nghệ kết xuất khối lượng được cải 
thiện, nguồn sáng giờ đây có thể được di 
chuyển tự do và bản đồ màu được tối ưu 
hóa có thể được áp dụng theo nhiều cách 
khác nhau. Hình ảnh khối thực tế giúp giải 
phẫu thai nhi dễ hiểu hơn, điều này dẫn đến 
chẩn đoán chính xác và nhanh chóng hơn, 
đồng thời giúp tạo ra mối liên kết giữa mẹ và 
thai nhi. 

Auto NT 
Khi người dùng vẽ ROI trong vùng đo mong 
muốn trong quá trình quét độ mờ da gáy, độ 
dày tối đa sẽ được tự động đo và hiển thị 
trên màn hình. Kết quả kiểm tra có thể được 
kiểm tra nhanh chóng trong môi trường làm 
việc bận rộn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume Master™ 
Volume Master™, tính năng 3D/4D của 
Alpinion, cho phép bạn có được mặt phẳng 
có thể tái tạo và các chế độ xem giải phẫu tốt 
hơn mà không thể có được khi quét 2D. Kết 
xuất nhiều mặt phẳng (MPR), Chế độ xem 
khối, và chế độ xem đa lát cắt (MSV) cung 
cấp các lợi ích lâm sàn của CT hoặc MRI. 

Volume Advance™ 
Ngoài Volume Master™, Volume Advance™ 
cung cấp các tính năng nâng cao hơn để sử lý 
dữ liệu khối: Free Angle MSV, AnySlice™, and 
Volume Analysis. Bạn có thể cắt một phần 
mong muốn và hiển thị các lát liên tiếp. Do đó, 
đặc điểm giải phẫu và bệnh lý và thông tin 
khối lượng có thể được cung cấp chính xác và 
chi tiết hơn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Off  On 
 

Auto IMT 
Khi người dung vẽ một đường trong khu 
vực cần đo độ dày của ống động mạch 
cảnh, độ dày sẽ được đo tự động và hiển thị 
trên màn hình. Các phép đo sẽ được thực 
hiện nhanh chóng và chính xác đến từng 
milimet, bất kể mức độ thành thạo của 
người dùng. 

CUBE Strain™ 
Đây là phương pháp kiểm tra không xâm 
lấn được sử dụng để đánh giá chức năng 
cơ tim một cách khách quan hơn. Người 
dùng có thể theo dõi các đốm trên hình 
ảnh tim 2D, số hóa chuyển động của từng 
phân đoạn cơ tim và kiểm tra dữ liệu định 
lượng. 

Stress Echo 
Quy trình kiểm tra tối ưu hóa cho phép 
người dùng thực hiện Siêu âm tim nhanh 
chóng và thuận tiện hơn, giúp chẩn đoán 
sớm bệnh tim mạch vành mãn tính. 

Elastography 
Elastography trực quan cho thấy sự khác 
biệt tương đối trong độ đàn hồi mô gây ra 
bởi áp lực bên ngoài bằng màu sắc. Nó 
cung cấp thêm thông tin bệnh lý và giúp 
giảm nhu cầu sinh thiết không cần thiết. 
Thanh chỉ định cho biết mức độ áp lực lên 
các mô có phù hợp trong thời gian thực 
theo thang điểm từ 1 đến 6 hay không, làm 
tăng thêm độ tin cậy của kết quả. 

Needle Vision™ Plus 
Sử dụng công nghệ Beam, Tính năng này 
rất hữu ích trong việc hiển thị hình dạng và 
hướng của kim. Trong suốt quy trình siêu 
âm xâm lấn sử dụng đầu dò linear, kim có 
thể được xem rõ hơn bằng cách điều chỉnh 
góc chùm (Beam) theo ba bước, đảm bảo 
quy trình chính xác và an toàn hơn. 
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