
Sáng tạo kết hợp Tiện lợi

www.vikohealthcare.com



E-CUBE i7, bước tiếp theo trong chẩn đoán, tự tin 
với hiệu suất hình ảnh tuyệt vời

Hệ thống xách tay sáng tạo 

Hệ thống xách tay sáng tạo

Những lợi thế của hệ thống "giỏ hàng" đã tạo ra hệ thống xách tay sáng tạo, E-CUBE i7. Để khắc phục những thiếu sót về chất lượng hình ảnh của một hệ thống xách tay, 
ALPINION đã xây dựng E-CUBE i7 xung quanh kiến trúc hệ thống dựa trên giỏ hàng. Nhờ kiến trúc mạnh mẽ và ổn định này, E-CUBE i7 mang đến hiệu suất hình ảnh đồng 
đều và xuất sắc đáng kể trong suốt quá trình hoạt động của nó.

  
  



Hiệu suất cao với tính linh hoạt lâm sàng

Sự đa năng lâm
 sàng

Hình ảnh   lâm sàng

Stress Echo

Truyền dịch thận trong Doppler điện

Tử cung với FullSRI™ và SCI

Van hai lá ở chế độ M

Hạch tuyến giáp ở chế độ Live Dual

Tiêm khớp khuỷu tay

Kết xuất hình ảnh 4D

Tiêm tĩnh mạch nội bộ bằng Needle Vision™ Plus

Công nghệ hình ảnh
Hình ảnh hợp chất không gian nâng cao (SCI)
Hình ảnh hài hòa (FTHI / PITHI)
Giảm thiểu đốm trên ảnh (SRI)
Kết xuất hình ảnh 3D / 4D
Trực tiếp HQ™
Hình ảnh mô Doppler

Công nghệ phần mềm
Needle Vision™
Xpeed™ (Auto Image Optimization)
Đo lường IMT tự động
CW (Sóng liên tục)
Hình ảnh toàn cảnh
Stress Echo  
CUBE View™

Mạch máu ngón tay trong chế độ Màu



C1-6T C5-8NT

VC1-6T CW5 CW2 EC3-10TEV3-10TSP3-8TSP1-5T

L3-12T L8-17H L3-8HL3-12HWD IO3-12 IO8-17T

E-CUBE i7 đáp ứng nhu cầu từ lâu về hình ảnh 
chất lượng cao
Crystal Signature™ : Công nghệ đầu dò đơn tinh thể cao cấp
Đơn tinh thể là một loại vật liệu áp điện mới cho chất lượng hình ảnh vượt trội. Crystal Signature ™, công nghệ đơn tinh thể hàng đầu thế giới của ALPINION, 
cung cấp độ nhạy cao hơn, khả năng xuyên thấu tốt hơn và giảm nhiệt hơn so với vật liệu PZT truyền thống. Với các bộ chuyển đổi mảng pha đơn (SP1-5T, SP3-8T), 
E-CUBE i7 hỗ trợ đầy đủ các chẩn đoán khác nhau bao gồm tiếng vang người lớn, tiếng vang trẻ em và ổ bụng trẻ em.
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Đầu dò phẳng  tăng cường tần số cao
E-CUBE i7 có đầu dò phẳng tần số cao, IO8-17T hình gậy 
khúc côn cầu. IO8-17T là mẫu lý tưởng để chụp ảnh cho 
các bề mặt, khối thần kinh và các mạch máu.
Đầu dò nhỏ của IO8-17T cho phép truy cập dễ dàng hơn 
vào vị trí hẹp và độ phân giải tuyệt vời của nó trong trường 
gần cung cấp thông tin giải phẫu cực kỳ chi tiết về bệnh nhân.

 

 

Intra jugular vein injection with Needle Vision™ Plus

Hướng dẫn Đầu dò

Công nghệ PZT truyền thống - Các biến thể của phân cực trong PZT ảnh hưởng 
đến tính chất áp điện và tỷ lệ tín hiệu / nhiễu (SNR)

Vật liệu đơn tinh thể thể hiện ít biến thể poling

Băng thông tăng
Tín hiệu tốt hơn tỷ lệ nhiễu (SNR)

Cải thiện độ phân giải trục và thâm nhập

Độ phân giải tương phản nâng cao Độ nhạy cảm biến xuất sắc

Phased Array Endocavity (Đầu dò nội tiết) Pencil (Đầu dò bút chì) Volume

Convex (Đầu dò tổng quát) MicroconvexLinear (Đầu dò phẳng)



Xách tay, trượt xuống dễ dàng

Vỏ bàn phím trượt E-CUBE i7 cung cấp một giải pháp cho những 
người làm siêu âm bị đau cổ tay không thể tránh khỏi sau nhiều 
giờ scan. Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ, E-CUBE i7 
mang lại lợi ích rất lớn. Vị trí của bàn phím gần với người dùng 
hơn, cho phép hỗ trợ tốt hơn cho cánh tay và cổ tay, do đó giảm 
đau cổ tay từ các tư thế không tự nhiên và vụng về.

 
 
 
 

Nắp trượt sáng tạo hỗ trợ cổ tay ở góc phù hợp cho cổ tay khỏe mạnh, 
cải thiện sự thoải mái của người siêu âm khi điều khiển bi xoay và ngăn 
bàn phím không bị ô nhiễm bởi bụi, gel, chất lỏng hoặc máu.

 
 
 

Trải nghiệm trượt
Tận hưởng sự thoải mái
Tin vào sự sáng tạo

Thiết kế công thái học

Phiên bản cải tiến E-CUBE i7 viết lại lịch sử thiết kế 
công thái học cho các hệ thống siêu âm cầm tay.

Công thái học bạn chưa từng thấy trước đây.
E-CUBE i7, hệ thống siêu âm cầm tay đầu tiên 
trên thế giới có nắp bàn phím trượt

 
Các tư thế làm việc liên quan đến chuyển động lặp đi lặp lại 
của khớp có thể dẫn đến sự gia tăng tần suất và mức độ 
nghiêm trọng của chấn thương cơ xương khớp. Người siêu âm 
chịu nguy cơ ảnh hưởng bởi tư thế của bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, 
vai, cổ và lưng trên của họ.
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HCU trước E-CUBE i7

HCU trước

HCU trước

E-CUBE i7

E-CUBE i7

Nghiên cứu được thực hiện bởi
Bệnh viện Guro Đại học KOREA.



Tái tạo điểm chăm sóc .
Đáp ứng tại thời điểm .
Mở rộng năng lực chẩn đoán.

SSD không chỉ tăng cường tốc độ hoạt động của 
E-CUBE i7, mà còn cả sự ổn định của nó. Từ khởi 
động đến khởi tạo quét, thời gian ít hơn 60 giây.

 

E-CUBE i7 mở rộng kết nối đầu dò, hỗ trợ tối đa ba đầu dò, 
cho phép bạn sẵn sàng cho các ứng dụng khác nhau.

 

Phần mềm 3D / 4D trực quan của ALPINION cung cấp 
tốc độ kết xuất nhanh và chất lượng kết xuất vượt trội 
để chẩn đoán.

Hệ thống này hỗ trợ các giải pháp tim hoàn chỉnh 
cho phép linh hoạt quét bệnh nhân trưởng thành 
và trẻ em với hệ thống đầu dò pha lê đơn và mô
-đun ECG.

 
 

Tốc độ

Công nghệ 3D / 4D tiên tiến

Giải pháp tim hoàn chỉnh

Chẩn đoán năng động
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