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Certeza diagnóstica e precisa da localização de líquidos e interfaces, dife-
renciação exata de nervos, tendões e músculos; equipamentos capazes de 
gerar uma excelente imagem de cateteres e agulhas; tudo isso atrelado a 
altíssima portabilidade atendendo do leito ao centro cirúrgico. Estes são 
apenas alguns desafios da ultrassonografia em Emergência, Anestesiologia 
e Ortopedia. 

Com a aquisição da Acuson, empresa de reconhecimento mundial por seus 
equipamentos, a Siemens Healthineers continua em constante aprimora-
mento das tecnologias tradicionais, como o modo B e o já consagrado Do-
ppler. Também segue com inovações direcionadas à sua área clínica, como 
o software Clarify diferenciação de vasos sem reverberação, a função Need-
le para a alteração  do ângulo dos feixes permitindo uma visualização exata 
de agulhas em punções e procedimentos, transdutores com tecnologia Wi-
reless (EasyScan) e vários outros recursos para a sua rotina.

E é por isso que a Siemens Healthineers possui clientes que são referências 
entre  Radiologistas, Anestesistas e Ortopedistas de todo o Brasil.
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Praticidade
Touch Screen Infra Red: 
Alta sensibilidade ao toque

Excelência de imagem
Auto Flash Color 
Elimina artefatos de 
movimentação do paciente

Versatilidade
Cateteres intracardíacos – 
AcuNav

Smart Car
3 conexões ativas
para transdutores

Touch Pad 
Superfície sensível ao
toque que permite 
controlar o 
movimento do cursor

Needle Guide 
Otimização da Visualização 
de Agulha e Cateteres

Transdutor de alta 
frequência – até 16 MHz

Softwares de
automatização
de medidas

ACUSON P500

Diferenciais
• Boot Up 30 Seg:  

Rápido tempo de 
reiniciação

• Mala de transporte

• Película de silicone 
para proteção do 
Painel e teclado 
(Impermeabilização)
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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.


