
A GE trabalha em constante inovação e traz sempre os maiores 
avanços tecnológicos em soluções de Ultrassonografia. Conheça 
as nossas linhas LOGIQ, Voluson, Vivid e P.o.C (Point of Care), 
dedicadas às suas necessidades clínicas e surpreenda-se!
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Soluções de 
Ultrassonografia GE



Sistema designado para atender a uma grande variedade de 
aplicações clínicas, com excelente qualidade de imagem
diagnóstica, ferramentas de produtividade e recursos 
dedicados por especialidade. O LOGIQ S7 conta com uma 
ampla gama de transdutores, para suprir sua necessidade, 
aliado à qualidade de imagem e à ergonomia, que trazem 
mais confiança e rapidez ao seu exame. A versão com o 
revolucionário transdutor XDclear oferece simultaneamente 
maior penetração e resolução.

LOGIQ S7 Produzido no Brasil

Sistema de ultrassom compacto, em uma plataforma 
altamente confortável ao usuário. Este equipamento 
combina performance, design ergonômico, versatilidade e 
valor clínico com ótimo custo-benefício. Excelente qualidade 
de imagem, transdutores exclusivos incluindo a tecnologia 
matricial, ferramentas de produtividade e personalização, 
que tornam a sua rotina mais rápida e fácil.

LOGIQ P9
Este equipamento combina performance, versatilidade 
e valor clínico com ótimo custo-benefício. O monitor 
wide-screen de 21,5" e touch screen 10,4" traz conforto ao 
usuário que, aliado à qualidade de imagem, gera velocidade 
e confiança diagnóstica na rotina. Atende a uma ampla gama 
de aplicações clínicas como abdominal, musculoesquelético, 
mama, vascular, obstetrícia/ginecologia, cardiologia e outras.

LOGIQ P7
Com a incorporação de recursos estabelecidos dos 
principais equipamentos de ultrassom da GE, design 
ergonômico e 3 anos de garantia, o LOGIQ F8 Expert oferece 
uma maneira acessível de disponibilizar as vantagens 
de um ultrassom avançado e de alto desempenho para 
seus pacientes. Os recursos clínicos avançados permitem 
expandir as áreas de aplicação de sua clínica de ultrassom.

O LOGIQ V2 é o equipamento ideal para quem precisa
de qualidade de imagem, recursos avançados, aliados
à portabilidade. Este versátil equipamento possui 3 anos de 
garantia, 2 portas ativas e comporta uma grande variedade de 
exames, como abdominal, ginecologia e obstetrícia, pequenas 
partes, vascular, cardíaco, pediátrico e transcraniano.

O LOGIQ V5 Expert é seu primeiro equipamento LOGIQ. 
Essa solução oferece qualidade diagnóstica e agilidade 
no processamento de imagens. Disponibiliza também, 
ferramentas de produtividade e recursos avançados 
migrados de equipamentos do segmento mid-premium da 
linha LOGIQ com um excelente custo-benefício e 3 anos 
de garantia.

Equipamento com processamento ultrarrápido, qualidade de 
imagem extraordinária e tecnologias avançadas inovadoras. 
Completo, o sistema LOGIQ E9 traz o novo monitor OLED 
para melhor aproveitamento das informações e melhor 
resolução de imagem, além de uma ampla gama de 
transdutores especializados, incluindo a tecnologia exclusiva 
XDclear. Conta também com a tecnologia Shear Wave e a 
tecnologia de VNav para fusão de imagens, permitindo a 
combinação de imagens diagnósticas de TC, RM e PET/CT 
com imagens de ultrassom, tornando os procedimentos mais 
rápidos e precisos.

LOGIQ E9
com XDclear1

Solução versátil que combina tecnologias avançadas 
e qualidade de imagem extraordinária em um sistema 
compacto e facilmente transportável. Completo, desenhado 
para atender a todos os biotipos de pacientes e a todas as 
especialidades clínicas, o LOGIQ S8 é moderno, ergonômico 
e conta com o revolucionário transdutor XDclear que oferece 
maior penetração e resolução, simultaneamente. Dentre 
os recursos avançados, destacamos a elastografia Shear 
Wave, para avaliação da elasticidade do tecido para fígado e 
pequenas partes, e a tecnologia VNav para fusão de imagens 
em procedimentos mais precisos e seguros.

LOGIQ S8 com XDclear1
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Equipamento moderno e com 3 anos de garantia. Os 
recursos de serviços compartilhados do LOGIQ F6 permitem 
que usuários de várias áreas clínicas realizem exames em 
todos os biotipos de pacientes. Use tecnologias e a ampla 
gama disponível de transdutores, para realizar exames e 
obter excepcional qualidade de imagem, que contribuirá para 
a determinação do diagnóstico por um preço acessível.

LOGIQ F6
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O Invenia ABUS é um sistema de ultrassom automatizado, 
que aumenta em até 35% a detecção de lesões em 
pacientes com mama densa. É um método recomendado 
para screening complementar à mamografia, permitindo 
um protocolo único em rastreamento mamário com menor 
dependência do operador, excelente qualidade de imagem 
e reconstrução de imagens 3D em uma workstation fácil 
e intuitiva. Este inovador sistema de ultrassom melhora a 
detecção de lesões não visibilizadas na mamografia.

Invenia ABUS

O Voluson E10 é nova referência do segmento, conta com 
nova arquitetura Radiance, que oferece maior resolução 
de detalhes e penetração. Transfere dados 10 vezes mais 
rápido, proporcionando flexibilidade para aplicações 
avançadas e excelente fluxo de trabalho. Traz inovações 
como o transdutor matricial 4D eletrônico, HDlive 
Silhouette, HDlive Flow, V-SRI e SonoRenderlive. Ergonômico 
e com 4 portas ativas, possui teclado intuitivo com recursos 
para personalização e gravação de exames em tempo real 
e envio por e-mail. Além de contar com impressão em 3D 
direto do console.

Voluson
E10 
(HDlive)

A linha Voluson Expert apresenta design inovador com tela 
touch screen 12” e tela com multi-touch. Ergonômico e 
com 4 portas ativas, possui teclado intuitivo com recursos 
para personalização e gravação de exames em tempo real 
e envio por e-mail. Excelência em qualidade de imagem em 
modo 2D e 3D/4D, opção para ferramentas avançadas e de 
semiautomação dedicadas para especialidades de medicina 
fetal e de reprodução assistida, além de uroginecologia. Esse 
conjunto de características oferece segurança aos diagnósticos 
complexos para auxiliá-lo em sua rotina de diagnósticos. Além 
de contar com impressão em 3D direto do console.

Voluson 
E6/E8 (HDlive)

Excepcional qualidade de imagem e recursos avançados 
para uma ampla gama de aplicações, o Voluson S10 
contribui para que decisões importantes sejam tomadas 
com confiança, ao mesmo tempo em que ajuda a sua 
clínica a se manter na linha de frente dos exames de 
imagens voltados para a saúde da mulher. Possui design 
leve e ergonômico, gravação de exames em tempo real 
e envio por e-mail, 4 portas ativas, teclado intuitivo e 
ajustável, bem como facilidade no fluxo de informações.

A Linha Voluson Signature realiza exames gerais e 
tridimensionais com alta capacidade de diagnóstico através 
da utilização de ferramentas avançadas. Possui design leve e 
ergonômico, gravação de exames em tempo real e envio por 
e-mail, 4 portas ativas, teclado intuitivo e ajustável, bem como 
facilidade no fluxo de informações. Para obstetrícia, ginecologia, 
imagem geral, mama (opção de transdutor matricial) e vascular. 
E agora conta com o software HDlive incluso.

O Voluson P8 é a melhor relação custo-benefício para 
realizar exames tridimensionais. Acessível e com excelente 
performance, este equipamento conta com excepcional 
qualidade de imagens 2D e 3D, teclado intuitivo, facilidade 
no fluxo de informações,  gravação de exames em tempo 
real e envio por e-mail e ferramenta de relatório. E agora 
conta com o software HDlive incluso.

Voluson P8 (HDlive)

O Venue 50 é uma forma diferente de ver a 
ultrassonografia, com precisão e excelente qualidade 
de imagem. É um aparelho simples, rápido e preciso. 
Da inicialização à limpeza, rapidamente oferece 
imagens nítidas e com a facilidade de um tablet.

O LOGIQ e possui alta performance e portabilidade em
um equipamento de aplicações avançadas que pode ser
facilmente transportado. Sua nova versão ainda mais
simples, rápida e precisa oferece excelente qualidade de
imagem, além de contar com opções de transdutores de alto 
desempenho e frequência, como o primeiro transdutor com 
botões integrados para auxiliar em procedimentos guiados.

O Vscan com Dual Probe é um compacto ultrassom de 
bolso que redefine o exame físico, fornecendo imediata 
validação visual e as evidências que você precisa para 
determinar o melhor tratamento para os seus pacientes 
e que contribui para reduzir o tempo e os custos do 
atendimento. O único no mercado com o transdutor 2 
em 1,  combinando um transdutor setorial e linear.
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3004 2525 • Capitais e regiões metropolitanas
0800 165 799 • Demais localidades

produtosaude@ge.com
gehealthcare.com.br

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 já estiver aprovado no seu país. Alguns dos 
itens citados neste material são opcionais. 1. Os nomes oficiais dos produtos aprovados 
na Anvisa são LOGIQ E9, LOGIQ S8, Vivid iq e Vscan with Dual Probe. 2. Produto com venda 
exclusiva online, via www.ultrassomge.com.br
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Excelente qualidade de imagem e compatibildade com 
uma diversidade de transdutores, o Vivid iq combina o alto 
desempenho da linha Vivid com um design inovador e tela 
sensível ao toque. Este equipamento possui um elevado 
processamento de imagem, coerente e harmônica, para 
o ecocardiografista em qualquer ambiente de trabalho.

Vivid iq1

Cardiovascular

Um novo conceito em durabilidade e confiança. Moderno, 
resistente e confiável, o Vivid T8 e T8 Pro são ideais para 
sua rotina de ecocardiografia ou serviços compartilhados. 
Possuem arquivo de dados em Raw Data, com garantia 
de preservação da imagem original para estudos futuros, 
além de fazer ajustes automáticos, que geram relatórios e 
mais conectividade. Já incluem softwares para cardiologia 
e ultrassonografia geral, e pode ser configurado apenas 
com os softwares avançados de que você precisar, além de 
contar com 3 anos de garantia.

Cardiovascular

Equipamento portátil e inovador, o Vivid iq Premium possui 
ferramentas avançadas e compatíveis com transdutores 
matriciais e tecnologia XDclear disponíveis para uma 
melhor aquisição, permitindo ótima performance em 
exames de pacientes difíceis e em situação adversa.

Cardiovascular

O Vivid iq 4D combina a excelência da imagem 4D 
transesofágica com a portabilidade de um equipamento 
com design inovador, leve e atrativo. Este equipamento 
oferece alto processamento e qualidade de imagem 
volumétrica em tempo real, disponibilizando uma gama 
de ferramentas avançadas, tornando fácil a manipulação, 
como no trabalho bidimensional. 

Cardiovascular

Equipamento com alta qualidade de imagem e 
processamento, com a sonda Setorial Matricial XDclear, 
o Vivid S70 oferece técnicas avançadas e conectividade, 
apresenta alta resolução e performance de processamento 
com cSound, além de compatibilidade com transesofágico 
4D, mobilidade com bateria de 1 hora de duração, workflow 
desenhado para cardiologia compatível com TEE 4D.

Vivid S70

Cardiovascular

O Vivid S60 é um sistema que possui uma poderosa 
e inovadora plataforma de reconstrução de imagem, 
exclusividade cSound para o cardiologista que possui 
um fluxo de trabalho dedicado e intuitivo. Oferece excelente 
performance com ergonomia e ferramentas avançadas  
para uma rotina intensa e com alta complexidade.

Vivid S60

Cardiovascular

Capacidade para arquivamento, visualização, revisão e 
análise de imagens em Raw Data e dados de pacientes. 
Estende as habilidades de acessibilidade dos sistemas de 
ecocardiografia da linha Vivid para seu laptop. Preserva a 
qualidade original dos dados adquiridos em Frame Rates 
altos. Conta com estudos quantitativos de exames de Eco 
Estresse, análise paramétrica e quantitativa de estudos, 
incluindo TVI & Tissue Tracking, TSI, AFI, Strain e Strain 
Rate. Possui 2D Strain: Speckle Tracking, para análises 
longitudinais, circunferenciais e transversais, análise 4D 
com quantificação e cálculo de volumes, DICOM, MPEG Vue 
e gerador de relatórios personalizados. 

Cardiovascular

Vivid T8/Vivid T8 Pro

EchoPAC

Vivid iq Premium1 

O Vivid E95 é o mais moderno equipamento do 
mercado de ecocardiografia 4D. Além da ergonomia e 
da qualidade de imagem com Sonda Setorial Matricial 
XDclear, alto processamento com cSound e monitor 
OLED, ele garante a mais alta performance do mercado. 
Oferece ferramentas avançadas e exclusivas com 
alta performance de processamento e muitos outros 
diferenciais exclusivos da linha Vivid.

Vivid E95

Cardiovascular

Vivid iq 4D1


