
Voluson P8 

Imagens extraordinárias



O ultrassom Voluson para a saúde da mulher conquistou uma sólida reputação pelo seu 
excelente desempenho e por oferecer qualidade excepcional de imagem 2D, ferramentas 
volumétricas práticas, transdutores inovadores e design ergonômico que promovem a 
eficiência do fluxo de trabalho. 

Agora, esses conhecidos benefícios foram combinados no novo Voluson P8 – uma maneira 
acessível de adquirir seu primeiro Voluson e levar os benefícios desse ultrassom de 
excelente desempenho para seus pacientes.

Uma excelente porta de entrada para a linha de equipamentos Voluson, o Voluson P8 
oferece extraoridnário desempenho que é adequado para a sua clínica, para a sua base 
de pacientes e para o seu orçamento... com uma plataforma atualizável que poderá 
ajudar você a manter o equipamento atual por muitos anos.

Fácil de usar
Os recursos de excelente desempenho do ultrassom – como 2D, Doppler, e aquisição 
de imagens 3D – são acionados com apenas um toque em uma tecla no equipamento 
Voluson P8. Os avanços na automação do Voluson permitem que clínicas com grande 
número de exames mantenham a alta qualidade e ao mesmo tempo reduzam o tempo 
necessário para realizar, analisar e produzir os laudos dos exames.

Seu primeiro Voluson...
anos de experiência

• Teclado intuitivo e fácil de usar –  
Permite realizar exames ininterruptamente

• Otimização automática para 2D e Doppler –  
Ajuda a melhorar a resolução do contraste 
com o toque de um botão

• Foco automático para 2D – Oferece 
posicionamento automatizado da zona 
focal e permite que o usuário se concentre 
no exame

•	Raw data – Permite análise virtual das 
imagens do paciente após o termino do 
exame. Ajuda a aumentar a produtividade 
e a melhorar a confiança no diagnóstico

•	SonoRender Start para 3D – Melhora a 
renderização do volume com o toque de 
uma única tecla

• Ferramentas de produção e arquivamento 
de laudos – Permite criar facilmente um 
laudo estruturado com base na seleção de 
modelos que podem ser personalizados, 
inclusive do 1o., 2o. e 3o. trimestres de 
gestação e de exames ginecológicos. 
Também é possível exportar um laudo com 
gráficos e imagens no formato PDF com o 
toque de um botão 



O monitor LDC de 15 
polegadas de tela plana  
pode ser movimentado 
independentemente do 
console

O teclado simplificado 
permite que os exames 
sejam realizados com 
um menor número de 
toques de teclas, além 
de girar para se ajustar 
ao usuário

O console compacto e leve 
ocupa pouco espaço para 
ajudar a otimizar o uso de 
espaços pequenos

Os periféricos integrados, 
incluindo um módulo DVR, 
ajudam a ampliar a   
funcionalidade

A conectividade sem fio permite 
a transmissão eficiente dos 
laudos e das imagens

+

+ +

+

+

+

Sistema projetado para ser fácil e confortável de usar

O SonoRender Start para 3D ajuda a 
melhorar a renderização do volume 
com o toque de uma tecla

Otimização automática com um 
toque para 2D e Doppler

Botão de medida: Fácil acesso às 
medidas 

Botão 3D/4D: Fácil aquisição de 
imagens 3D com o Voluson

Botão giratório: Fácil navegação 
através de menus na tela

Botão de relatório: Exporta 
relatórios no formato PDF com       
o toque de um botão 

Botão DVR: Gravação do exame 
em vídeo com um toque no DVR 
integrado

Botão de lente de aumento: Localiza 
facilmente as regiões de interesse 
para visualização mais próxima com 
o zoom HD

Botão do transdutor:  Acesso à 
função de setor ampliado para 
sondas endocavitárias
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A Trackball é circundada por teclas 
curvas para ajudar os usuários 
a navegar com facilidade pelos 
exames e a fazer as seleções 
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O teclado foi projetado para ser fácil de usar e para ajudar a reduzir o cansaço do usuário por meio 
da facilidade de alcance.
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Fácil fluxo de trabalho com o Voluson

O suporte para transdutor  
protege os transdutores 
delicados ao mesmo tempo 
em que os deixa bem                 
posicionados para maior 
conveniência do usuário



Imagem 2D do útero como uso do transdutor RIC5-9W-RS 
e setor ampliado.

Corpo caloso com o uso do transdutor RAB2-6-RS e a 
função SingleView.

Polígono de Willis com a função HD-Flow.

Rim com modo HD-Flow com o transdutor 4C-RS.Corte do eixo longo paraesternal com o uso do transdutor 
3Sc-RS.

Útero: uso da função TUI (Imagem tomográfica por 
ultrassom) com o uso do transdutor RIC5-9W-RS.

Face fetal em 3D com o uso do transdutor RAB2-6-RS.

Medida de Doppler da artéria umbilical com a função 
Auto Trace e com o uso do transdutor RAB2-6-RS.

Artéria carótida com PF e Doppler espectral, com o 
uso do transdutor 12L-RS.

Coração fetal com Modo M anatômico, com o uso 
do transdutor RAB2-6-RS.

Útero com DIU em 3D com o uso do transdutor 
RIC5-9W-RS.

Corte 2D do nariz e lábios com o uso do transdutor 
RAB2-6-RS.

Qualidade de imagem na 
qual você pode confiar
A tecnologia do Voluson estabeleceu um 
alto padrão de aquisição de imagens 2D e 
3D e o P8 mantém a tradição. Você pode 
contar com imagens excepcionais em todas 
as aplicações, de avaliações obstétricas e 
estudos ginecológicos de rotina a exames 
cardíacos, abdominais, vasculares e de 
pequenas partes. As ferramentas inovadoras 
da GE incluem:

•	 Função SRI (Speckle Reduction Imaging) – melhora a 
visualização e a resolução do contraste por meio da 
redução de artefatos intrínsecos

•	 HD-Zoom – Auxilia os usuários na localização de regiões 
de interesse para melhor visualização do estudo

•	 CrossXBeamCRI – Ajuda a realçar a diferenciação entre 
tecido e borda

•	 Ampla gama de transdutores 2D e 3D encontram-se 
disponíveis para a maioria das aplicações:

- Transdutor volumétrico RAB2-6 super leve é 40% mais  
 leve do que a versão anterior. Seu design ergonômico   
 oferece aquisição extraordinária de imagens 2D e 3D e se  
 acomoda confortavelmente nas mãos dos usuários 

- Setor ampliado (Wide Sector) para sondas endocavitárias –   
 Permite  a exibição de mais informações anatômicas em  
 uma única imagem em comparação ao campo de visão  
 padrão



GE Healthcare
0800 122 345
produtos.saude@ge.com

www.gehealthcare.com.br
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O compromisso de 
nosso relacionamento 
com você:
Temos o compromisso de oferecer 
tecnologia e suporte que realmente 
atendam suas necessidades...tudo por 
um preço acessível.

•	 Suporte	remoto	on-line

•	 Orientação	e	treinamento

•	 Soluções	financeiras

•	 Manutenção	no	local	da	instalação

•	 Proteção	do	transdutor

Para mais informações, entre em contato 
com um representante da GE.

O VolusonClub é uma comunidade online de 
usuários do Voluson que pode ajudar você 
a utilizar todo o potencial de diagnóstico do 
seu equipamento de ultrassom Voluson.

Os materiais online podem ajudar a 
aumentar o seu conhecimento sobre o 
funcionamento do sistema e a ensinar 
técnicas para melhorar a produtividade. 
Os membros do clube também podem 
interagir com outros usuários do Voluson, 
receber informações e ter acesso a uma 
ampla biblioteca de materiais específicos 
do Voluson.

É fácil registrar-se, acesse www.volusonclub.net.

Entre para o clube. VolusonClub.

©2013 General Electric Company – Todos os direitos reservados.

A General Electric Company reserva-se o direito de alterar as especificações 
e as funções descritas ou de descontinuar o produto apresentado sem prévio 
aviso ou obrigação. Entre em contato com um representante da GE para 
obter informações mais atualizadas.

GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC, uma empresa 
da General Electric que atua no mercado como GE Healthcare.

1) A informação neste material visa ser uma apresentação geral de seu 
conteúdo, o qual pode ter aplicabilidade limitada em seu país. Nada neste 
material, deve ser entendido e/ou constitui oferta de venda de qualquer 
produto ou serviço, tampouco deve ser usado, para diagnosticar ou tratar 
qualquer doença ou condição. Os leitores devem consultar um profissional 
de saúde; 2) Os produtos mencionados neste material podem estar sujeitos 
a regulamentação do governo e podem não estar disponíveis em todas as 
regiões. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer se o 
registro estiver aprovado no seu país.


