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Simples mente
espetacular. 

O B-FlowTM mostra a verdadeira hemodinâmica do fluxo 
sem as limitações do Doppler e contribui para melhorar 
a confiança clínica em exames vasculares.

Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) inclui a 
quantificação da Curva de Tempo-Intensidade (TIC) 
com a função Raw Data e um conjunto completo de 
parâmetros que contribui para a resolução do agente 
de contraste, sensibilidade e penetração extraordinárias 
em várias aplicações clínicas.

O pacote de Elastografia cobre uma ampla gama de 
aplicações e contribui para aumentar a confiança no 
diagnóstico com recursos que incluem as ferramentas 
E-Index e Q-Analysis, que são baseadas no exclusivo 
processamento Raw Data da GE.

A quantificação 2D PDI/CFM contribui para melhorar  
os recursos diagnósticos e terapêuticos.

Migramos a tecnologia acústica Agile para a arquitetura do LOGIQTM S8 S-Agile. Combinada com a 
família de transdutores da série E recentemente ampliada, que inclui transdutores específicos para 
biópsia e 3D/4D, a arquitetura S-Agile contribui para fornecer imagens de qualidade excepcional em 
uma ampla gama de aplicações clínicas como abdominal, músculo esquelético, pequenas partes, 
mama, vascular, obstetrícia/ginecologia, cardiologia e outras.

Recursos que ampliam a capacidade de aquisição de imagens

que contribuem para melhorar a sua confiança clínica  
IMAGENS  

EXCEPCIONAIS 



Simples mente
espetacular. 

Compare Assistant permite que o usuário recupere com facilidade um 
estudo anterior e o visualize em um tela dividida durante a realização de 
um estudo, permitindo assim que visualizações e parâmetros de exames 
anteriores possam ser replicados, contribuindo para manter a consistência 
e para possibilitar que as intepretações sejam realizadas com confiança.

Ferramentas automatizadas para medidas contribuem para 
simplificar os exames intensivos como de mamas, vascular e  
obstétricos com medidas automáticas guiadas pelo usuário, que  
podem ser facilmente realizadas ou editadas.

Pacotes de Produtividade para exames de mama e de tireoide 
permitem que o usuário identifique, meça e descreva a estrutura 
anatômica com rapidez e confiança e ainda gerar resumos  
compatíveis com o DICOM® SR.

O Scan Assistant contribui para aumentar a produvitidade, melhorar 
a consistência e eficiência dos exames com a redução do número 
necessário de cliques1, diminuindo assim o tempo de exame.

A função Auto Optimization contribui para a 
obtenção de excelentes imagens e otimização do 
Doppler Espectral com apenas um toque de tecla.

Ferramentas que permitem a execução 
mais inteligente do trabalho 
A função Raw Data da GE permite a realização 
de uma grande variedade de processamento de 
imagens após o final do exame, contribuindo  
assim para economizar tempo e melhorar o fluxo  
de trabalho.

O Power Assistant oferece a potência para a 
bateria do sistema durante o transporte e contribui 
para reduzir em 90%2 o tempo de desligamento e 
reinicialização do sistema, possibilitando a obtenção 
de excelente produtividade para exames portáteis 
de alta qualidade.

O LOGIQ S8 oferece ferramentas fáceis 
de usar para que departamentos e 
clínicas com grande número de exames 
possam melhorar o fluxo de trabalho.

que contribuem para melhorar a sua confiança clínica  
FLUXO DE TRABALHO 

SIMPLIFICADO
que contribui para melhorar a produtividade  
e o conforto durante a realização do exame 



para atender às suas necessidades clínicas ATUALIZÁVEL

Simplificação do arquivamento e dos relatórios
O LOGIQ S8 oferece conectividade robusta com o 
sistema DICOM e com várias soluções de TI para 
aquisição de imagens. Essa conectividade permite 
salvar imagens em um local central e visualizá-las 
juntamente com imagens de outras modalidades. 
Com o ViewPointTM 6, a solução de gerenciamento de 
imagens e produção de relatórios da GE Healthcare, 
os usuários podem se conectar com o sistema PACS 
ou Electronic Medical Record (EMR) para armazenar 
registros abrangentes do paciente.

O sistema de ultrassom LOGIQ S8 permite 
oferecer excelente atendimento aos seus 
pacientes. Temos o compromisso de oferecer 
aquisição de imagens excelentes e fluxo de 
trabalho simplificado em um sistema que 
pode ser atualizado para atender às suas 
necessidades clínicas e contribuir para que 
decisões sejam tomadas com maior confiança. 

Nós temos o compromisso de ajudá-lo a enfrentar os desafios diários com 

investimento em programas, flexibilidade em aplicações e soluções que realmente 

atendam às suas necessidades. Oferecemos uma grande variedade de serviços 

e soluções de financiamento que contribuem para atender às suas metas de 

orçamento.

Também temos compromisso com a Educação e oferecemos uma ampla gama 

de oportunidades educacionais. Essas atividades incluem treinamentos com fins 

acadêmicos em sala de aula, tutoriais on-line, workshops com dias dedicados aos 

usuários de LOGIQ, encontros com especialistas e outras soluções personalizadas 

para atender às suas necessidades. O LOGIQ Club, a comunidade de usuários do 

LOGIQ, oferece fácil acesso aos treinamentos, como por exemplo: treinamento em 

vídeo, dicas e notícias sobre aplicativos e muito mais.



Curvatura esplênica mostrada com contraste e B-Flow Artéria carótida mostrada com B-Flow colorido

Sensibilidade extraordinária para fluxo de cores nos 
pequenos vasos deste linfonodo com alterações

Imagem cardíaca com o uso do transdutor M5S-D e  
Doppler colorido

Imagem do músculo gastrocnêmio mostrada com o uso do 
transdutor matricial ML6-15-D   

Imagem de ultrassom da mama com mamografia digital 
mostrada em DualView



Exame realizado com facilidade
• Console totalmente ajustável e tela plana
• O equipamento com rodas pode ser facilmente deslocado em superfícies com 

tapetes e pisos duros e também ser manobrado com facilidade em espaços 
menores 

• Quatro portas ativas sem pinos e uma porta de descanso oferecem 
conveniência para o trabalho realizado em uma ampla gama de aplicações 
clínicas

• Os suportes para transdutor nos dois lados do painel operacional mantêm os 
transdutores ao alcance das mãos

• A grande tela de toque facilita a personalização de parâmetros e comandos de 
acordo com a preferência do usuário

O LOGIQ S8 foi produzido de acordo com as diretrizes ergonômicas da Society of 
Diagnostic Medical Sonographers (SDMS).

Não basta oferecer um design simplificado e 
inovador, é necessário também ser fácil de usar 
e proporcionar conforto ao usuário.

O LOGIQ S8 oferece tudo isso, pois foi projetado 
pensando no usuário.
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Os produtos/tecnologias mencionados neste material podem estar sujeitos à 
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.

1Dados obtidos de um estudo interno realizado por um ultrassonografista 
independente.

2Dados obtidos de um estudo interno realizado por engenheiros da GE para 
comparação com a versão anterior do LOGIQ S8.

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

DICOM é uma marca registrada da National Electrical Manufacturers Association.



Sobre a GE Healthcare

A GE Healthcare fornece serviços e tecnologias médicas transformadoras que 
atendem à demanda por acesso mais amplo a serviços de saúde de melhor 
qualidade e menor custo. A GE Healthcare trabalha para fazer a diferença e, 
com soluções que vão de imagens médicas, software & TI, monitoramento e 
diagnóstico de pacientes, até a descoberta de drogas e tecnologias de fabricação 
biofarmacêutica, ajuda profissionais do mundo todo a proporcionar saúde de 
qualidade a mais pessoas. E, desde 2010, produz, em sua unidade localizada em 
Contagem (MG), equipamentos médicos em sua primeira fábrica no país.

GE Healthcare
0800 122 345
produtos.saude@ge.com
www.gehealthcare.com.br
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GE imagination at work


