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E-CUBE 12
Mang lại sự xuất sắc cho việc chăm sóc hàng ngày
E-CUBE 12 là một đối tác tuyệt vời để quản lý môi trường y tế.

E-CUBE 12 giúp các bác sĩ thực hành y tế chẩn đoán nhanh chóng và chính xác. Hơn nữa, với các �nh năng đơn giản và thân thiện 
với người dùng, họ có thể cung cấp cho nhiều bệnh nhân hơn các dịch vụ y tế trong cùng một khoảng thời gian. E-CUBE 12 giúp các 
bác sĩ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào vai trò của họ và mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thoải mái 
và �ch cực hơn. Bằng cách sử dụng E-CUBE 12, các bác sĩ y khoa có thể nhận được sự �n tưởng sâu sắc hơn từ bệnh nhân và gia tăng 
thành công cho phòng khám..
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E-CUBE 12 kết hợp các công nghệ mới nhất từ chuyên gia thiết bị 
y tế siêu âm Alpinion Medical Systems, đảm bảo hiệu quả chi phí 
và chất lượng hình ảnh cao hơn. Giống như Alpinion đang chuẩn 
bị cho một khởi đầu mới cho dòng E-CUBE với E-CUBE 12 mới, 
phòng khám của bạn cũng sẽ có thể thúc đẩy sự đổi mới và tăng 
trưởng bằng cách sử dụng E-CUBE 12.

-



Hiệu suất hình ảnh tuyệt vời

Hệ thống được sử dụng trên mô hình hàng đầu của Alpinion

Đa dạng các đầu dò với hiệu suất cao
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Đầu dò đơn �nh thể hiệu suất cao 
(Crystal signature) 
SP3-8T / SVC1-6H / SC1-6H / SC1-4HS P1-5CT / C1-6CT

Before

Hệ thống và bộ chuyển đổi hiệu suất cao của E-CUBE 12 cung cấp cho bạn 
hình ảnh chất lượng cao hơn. Hình ảnh độ phân giải cao giúp bạn kiểm tra 
nhanh hơn và có được chẩn đoán chính xác hơn.

TỰ TIN QUAN TÂM
E-CUBE 12 có cùng nền tảng phần cứng và phần mềm cao cấp cũng được sử dụng trên model 
hàng đầu do Alpinion sản xuất. Với một công cụ thuật toán thậm chí còn được cải tiến hơn, cả 
độ phân giải và độ xuyên thấu đã được cải thiện đáng kể cho hình ảnh 2D. Hơn nữa, với ứng 
dụng của Bộ tạo xung kép, dữ liệu Doppler rõ ràng và chính xác có thể được hiển thị trong 
Chế độ kết hợp Doppler mà không ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh 2D.

Hình ảnh tối ưu Suite Plus
Bằng cách kết hợp các công nghệ xử lý tối ưu hóa hình ảnh 
của Alpinion, dị vật có thể được loại bỏ hiệu quả hơn. Điều này 
cũng cung cấp dữ liệu chính xác hơn bằng cách phân biệt ranh 
giới giữa các mô rõ ràng hơn và bằng cách thể hiện kết cấu mô 
phong phú hơn.

Chỉ cần nhấn nút Xpeed một lần để nhanh chóng tối ưu hóa 
hình ảnh ở Chế độ 2D và Chế độ Doppler quang phổ cho các 
trường hợp lâm sàng khác nhau

Được trang bị các công nghệ tiên tiến của Alpinion, E-CUBE 12 hứa hẹn mang đến độ phân giải và độ xuyên thấu hình ảnh vượt trội. 
Độ rõ của hình ảnh được cải thiện, độ bền và độ ổn định được đảm bảo trong quá trình vận hành.
Bạn có thể gắn đầu dò có hình dạng và tần số khác nhau vào E-CUBE 12.
Hình ảnh chất lượng cao cho phép bạn kiểm tra bất kỳ bộ phận nào của cơ thể với các kích thước chiều sâu và chiều rộng khác nhau, 
mang lại tính linh hoạt lâm sàng rộng hơn

Đầu dò C-Architecture (PowerView) 
hiệu quả về chi phí



Gel ấm được phát triển thuận �ện cho bệnh nhân 
Máy 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 bệnh nhân thư giãn và trải qua một cuộc kiểm tra thoải mái hơn.

Đầu nối và hệ thống đầu dò nhỏ gọn
Đầu dò của E-CUBE 12 có đầu nối nhỏ gọn và nhẹ. Hệ thống này rất mỏng 
nhưng không chiếm nhiều diện �ch ngay cả khi có tới bốn bộ chuyển đổi 
được kết nối. Bạn có thể kiểm tra bệnh nhân một cách thoải mái hơn, và 
ngắt kết nối hoặc kết nối lại đầu dò một cách dễ dàng và thuận �ện ngay 
cả trong một không gian chật hẹp.
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Màn hình cung cấp hình ảnh chính xác
Màn hình LED 21,5 inch, FHD (1.920 × 1.080) mang lại hình ảnh sắc nét và rõ ràng.
Với việc sử dụng công nghệ IPS (In-Plane Switching), biến dạng hình ảnh không xảy 
ra và có được trường nhìn rộng hơn. Có thể xem lại hình ảnh chính xác một cách 
dễ dàng mà không bị giới hạn bởi vị trí hoặc môi trường xung quanh.

Màn hình cảm ứng �ện lợi và trực quan
Bằng cách áp dụng thiết kế UI trực quan cho màn hình cảm ứng 10,4 inch 
độ nhạy cao, độ phân giải cao, sự �ện lợi và tốc độ sử dụng màn hình 
cảm ứng đã được cải thiện.
Sử dụng Power Presets nằm ở bên trái màn hình cảm ứng, 
bạn có thể tải xuống các cài đặt hệ thống được 
lưu trước chỉ bằng một cú chạm.
Ứng dụng cài đặt nhanh và dễ dàng sẽ rút ngắn 
thời gian thiết lập hình ảnh.

Bảng điều khiển nhạy và dễ sử dụng
Tất cả các phím trên bảng điều khiển được sắp xếp theo cách 
hiệu quả  và trực quan nhất để kiểm tra. Các chức năng thường 
được sử dụng có thể được gán cho sáu tài khoản người dùng, 
được sắp xếp để dễ dàng truy cập trên bảng điều khiển.
Điều này giúp giảm thời gian người dùng dành các phím bấm và 
làm cho công việc dễ dàng hơn. Độ sáng của đèn nền trên bảng 
điều khiển có thể điều chỉnh, cho phép sử dụng trong môi trường 
ánh sáng tối. Chiều cao và góc của bảng điều khiển có thể được 
điều chỉnh dễ dàng và thuận �ện, cho phép bạn quét bệnh nhân 
ở vị trí thoải mái bất cứ lúc nào.

21.5 inch

SSD để chuẩn bị kiểm tra nhanh
Việc sử dụng phần cứng cao cấp và ổ SSD giúp tăng cường sự 
ổn định khi sử dụng hệ thống và thời gian khởi động nhanh 
quá trình chuẩn bị kiểm tra nhanh chóng.

Đơn giản hóa để trở thành tốt nhất
Hiệu quả và năng suất
E-CUBE 12 cung cấp thiết kế và quy trình làm việc hướng đến người dùng và bệnh nhân. 
Bạn có thể tập trung hơn vào việc chăm sóc bệnh nhân, vì E-CUBE 12 có thể được 
sử dụng dễ dàng và thuận �ện trong các môi trường lâm sàng khác nhau với đa dạng 
giới hạn thời gian và không gian. Nó cũng cung cấp một trải nghiệm chăm sóc sức khỏe 
thoải mái và dễ chịu cho bệnh nhân.



Tăng cường 
Khả năng lâm sàng
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IMT tự động

Công nghệ Power Doppler cho thấy hướng lưu lượng máu ở độ nhạy cao hơn công nghệ 
Color Doppler. Nó rất hữu ích trong việc phát hiện lưu lượng máu ngoại biên chậm (mạch 
máu thận, mạch máu ngoại biên, động mạch não giữa, v.v.)

Stress Echo

Sử dụng công nghệ Beam Steering, �nh năng này rất hữu ích trong việc hiển thị hình dạng 
và hướng của kim. Trong các thủ tục hướng dẫn siêu âm xâm nhập, kim có thể được xem 
rõ hơn bằng cách điều chỉnh góc chùm theo 3 bước. Điều này đảm bảo các thủ tục an toàn 
và chính xác hơn.

 

On

E-CUBE 12 là một hệ thống đa nhiệm có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực 
chuyên môn đòi hỏi hình ảnh siêu âm như nội khoa, sản khoa / phụ khoa, chỉnh hình, vv ... 
Bằng cách cung cấp các công cụ chẩn đoán cấp cao cho từng lĩnh vực, giúp mở rộng 
phạm vi ứng dụng kiểm tra siêu âm và đảm bảo chẩn đoán chính xác.

Khi bạn 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 có thể được thực hiện nhanh chóng 
và chính xác hơn đến mức milimet, bất kể mức độ thành thạo của người dùng.

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

Quy trình kiểm tra tối ưu hóa cho phép bạn thực hiện siêu âm Stress nhanh chóng và thuận 
�ện hơn, giúp chẩn đoán sớm bệnh �m mạch vành mãn �nh.



Siêu âm đàn hồi
Siêu âm đàn hồi cho thấy sự khác biệt tương đối trong độ đàn hồi mô tạo ra bởi áp lực bên 
ngoài bằng cách sử dụng màu sắc. Nó cung cấp thêm thông �n 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 trên 
thang điểm từ 1 đến 6 trong thời gian thực hay không, làm tăng thêm độ �n cậy của kết quả.

Auto NT
Khi bạn vẽ hộp ROI trong vùng đo mong muốn trong quá trình quét độ mờ trong suốt, độ 
dày tối đa sẽ được tự động đo và hiển thị trên màn hình. Kết quả có thể được kiểm tra nhanh 
chóng trong môi trường xét nghiệm dày đặc.

Ngoài Volume Master ™, Volume Advance ™ cung cấp các �nh năng nâng cao sau: MSV góc 
miễn phí, AnySlice và Phân �ch âm lượng. Bạn có thể cắt một phần mong muốn và hiển thị 
các lát cắt chi �ết. Do đó, đặc điểm giải phẫu, bệnh lý và thông �n khối lượng có thể được 
cung cấp chính xác và chi �ết hơn.

Hình ảnh trực �ếp HQ
Với công nghệ Kết xuất âm lượng được cải �ến, giờ đây nguồn sáng 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 
lượng thực tế giúp giải phẫu thai nhi dễ hiểu hơn, điều này dẫn đến chẩn đoán nhanh chóng và 
chính xác hơn, đồng thời giúp tạo ra mối liên kết giữa cha mẹ và thai nhi

Tính năng 3D / 4D hiệu suất cao của Alpinion cho bạn thấy các bề mặt từ dữ liệu âm lượng 
và chế độ xem mặt phẳng trực giao mà chế độ 2D �êu chuẩn không làm được. Nó cho phép 
bạn có được dữ liệu giải phẫu và hiểu được kết nối cấu trúc giữa các vùng. Sử dụng các vị trí 
trong Volume Master, Mul� Planar Rendering (MPR), Cubic View và Mul� Slice View (MSV), 
bạn có thể tận dụng lợi ích lâm sàng của CT hoặc MRI.

*

Nghiên cứu phát triển
Sản xuất Đầu dò
Alpinion phát triển và sản xuất đầu dò 
Chất lượng đáng �n cậy / Tương thích tốt nhất / Bảo trì rẻ hơn / Sửa chữa nhanh hơn

Pencil typed
Tim

L3-8H
High density 

Sản, Ổ bụng, Sơ sinh, Cơ Xương Khớp 
(MSK), Tiết niệu

L3-12H
High density linear
Sản, Ổ bụng, Nhi khoa, 
Nội tạng nhỏ, Sơ sinh, 
Cơ Xương Khớp (MSK),
 Mạch máu

L3-12X 
Extreme high density linear,
58.2mm wide aperture
Sản, Ổ bụng, Nhi khoa, Nội tạng 
nhỏ, Cơ Xương Khớp (MSK), 
Mạch máu

EC3-10H
High density endocavity
(straight)
Sản, Trực tràng, Âm đạo, 
Mạch Máu, Tiết niệu

EC3-10X
Extreme high density
endocavity, FOV Max.230° 
(straight)
Sản, Trực tràng, Âm đạo, 
Mạch Máu, Tiết niệu

CW5.0
Pencil typed
Tim, Mạch máu

EV3-10X 
Extreme high density
endocavity, FOV Max.230° 
(curved)
Sản, Trực tràng, Âm đạo, 
Mạch Máu, Tiết niệu

SP3-8T 
Single crystal phased array 
Nhi khoa, Tim, Ổ bụng, 
TCD (Xuyên sọ), Sản

Convex (Đầu dò tổng quát)

Linear (Đầu dò phẳng)

Endocavity (Đầu dò nội �ết)

Volume
Endocavity
(Đầu dò
khối âm đạo) Phased Array Pencil Typed (Đầu dò bút chì)

SC1-6H 
High density
single crystal convex
Sản, Phụ khoa, Ổ bụng, Tiết niệu, 
Nhi khoa, Cơ Xương Khớp (MSK),
Mạch máu 

L8-17X 
Extreme high density linear,
58.2mm wide aperture
Sản, Ổ bụng, Nhi khoa, Nội tạng 
nhỏ, Cơ Xương Khớp (MSK), 
Mạch máu

IO3-12 
Intraoral linear

Nội khoa, Nhi khoa, Nội tạng 
nhỏ, Sơ sinh, Cơ Xương Khớp 
(MSK), Mạch máu

VE3-10H 
High density 
volume endocavity
Sản, Trực tràng, Âm đạo, 
Mạch Máu, Tiết niệu

*

* *

**

*

*

*

*

*

C5-8NT
Micro convex
Ổ bụng, Nhi khoa, Sơ sinh, 
Tim, Mạch máu

L3-12HWD

High density linear, 
64mm wide footprint
Sản, Ổ bụng, Nhi khoa, Nội tạng 
nhỏ, Cơ Xương Khớp (MSK), 
Mạch máu

EV3-10H
High density endocavity
(curved)
Sản, Trực tràng, Âm đạo, 
Mạch Máu, Tiết niệu

SC1-4HS 
Wide angle high density
single crystal convex

*C1-6CT
C-Architecture 
(PowerView™) convex

L8-17H
High density linear
Sản, Ổ bụng, Nhi khoa, Nội tạng 
nhỏ, Sơ sinh, Cơ Xương Khớp 
(MSK), Mạch máu

IO8-17T

Nội khoa, Nhi khoa, Nội tạng 
nhỏ, Sơ sinh, Cơ Xương Khớp 
(MSK), Mạch máu

P1-5CT
C-Architecture (PowerView™)
phased array
Sản, Ổ bụng, Nhi khoa, 
Xuyên Sọ, Tim, Mạch máu

* SVC1-6H 
High density 
single crystal volume convex
Sản, Phụ khoa, Ổ bụng, Tiết niệu, 
Nhi khoa, Mạch máu

Volume Convex
(Đầu dò khối) 
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Sản, Phụ khoa, Ổ bụng, Tiết niệu, 
Nhi khoa, Cơ Xương Khớp (MSK),
Mạch máu 

Sản, Phụ khoa, Ổ bụng, Tiết niệu, 
Nhi khoa, Cơ Xương Khớp (MSK), 

Bộ dụng cụ sinh thiết có sẵn


