LOGIQ F8 Expert

I can diagnose with confidence

GE Healthcare

Hand in hand for a healthier world

LOGIQ V2

The brilliance of color.
The simplicity of GE.
Now you can add the
advanced capabilities of color
Doppler to patient care with
the compact LOGIQ™ V2
ultrasound system.

Easy to use color imaging in a
portable ultrasound system

Push just a few buttons, enhance
exam efficiency

The compact LOGIQ V2 includes many
advanced imaging technologies from decades
of GE experience, including:

With the LOGIQ V2, you get fast, accurate
information with few keystrokes. For example:

• Coded Harmonic Imaging enables high
resolution even at deep penetration.
• Real Time Speckle Reduction Imaging
(SRI-HD) reduces noise while enhancing
true tissue detail.
• CrossXBeam™ enhances your ability to
visualize tissue interfaces and differentiate
borders.

A system as versatile as
your practice
The versatile LOGIQ V2 system accommodates
a wide range of exams, including abdominal,
obstetrics and gynecology, small parts,
vascular, cardiac, pediatric and transcranial.

• SonoBiometry – Performs key fetal biometry
measurements in seconds.
• Auto IMT – Automates measurement of
intima-media thickness for fast carotid
exams.
• Scan Assistant – Puts imaging protocols at
your fingertips to reduce keystrokes by as
much as 22 percent1.
• Auto Optimization - Optimizes B-Mode
image to help improve contrast resolution.

Scanning support  real time,
real easy
The LOGIQ V2 gives you access to real-time
guidance to support exam efficiency and
accuracy:
• Scan Coach – Innovative scan plane
reference tool that displays reference
images, animations, and schematics during
live scanning.
• Onboard help – Interactive access to
information on settings, operation,
connectivity, and maintenance, plus a link to
the user manual for more details.

Scan Coach

Plus, you become a member of the LOGIQ Club,
with online access to tools and resources to
help you experience the full power of your
LOGIQ ultrasound system.

Reliability that drives productivity
With thousands of LOGIQ systems installed
worldwide, the robust LOGIQ V2 is backed by
strong GE service and support, and a multiyear warranty offering that includes probes,
parts, and labor.

Liver

Carotid

Fetal aorta arch

TVI with Doppler

Onboard help

With its compact design –
yet large LCD display –
and standard battery
back-up, the LOGIQ V2
fits into small spaces and
easily maneuvers where
you need it.

About GE Healthcare
GE Healthcare provides transformational medical technologies and
services to meet the demand for increased access, enhanced quality
and more affordable healthcare around the world. GE (NYSE: GE)
works on things that matter - great people and technologies taking
on tough challenges. From medical imaging, software & IT, patient
monitoring and diagnostics to drug discovery, biopharmaceutical
manufacturing technologies and performance improvement
solutions, GE Healthcare helps medical professionals deliver great
healthcare to their patients.
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Wauwatosa, WI 53226
U.S.A.
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Tên sản phẩm
Thông tin chung
Năm sản xuất: 2020 trở đi
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương
Nguồn cung cấp: 100 - 240VAC, 50/60 Hz
Cấu hình cho 1 máy
01 Máy chính dạng xách tay với màn hình LCD ≥ 15 inches
01 Bộ chuyển đổi ổ cắm đầu dò: ≥ 02 cổng
01 Đầu dò Linear, tần số: ≤ 4.0 MHz – ≥ 13 MHz
01 Đầu dò Convex, tần số: ≤ 2.0 – ≥ 5.0 MHz
01 Phần mềm mở rộng chiều dài vùng quét lên ≥ 60 cm
01 Khả năng kết nối DICOM 3.0
01 Phần mềm hướng dẫn thực hành siêu âm căn bản
01 Phần mềm Needle Recognition cho hiển thị kim rõ ràng
01 Phần mềm đo tính trong sản khoa
01 Ổ ghi dữ liệu DVD
01 Vali đựng máy chính hãng
01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
Phụ kiện mua trong nước:
01 máy in nhiệt đen trắng
05 Kg gel siêu âm
Thông số kỹ thuật
Lĩnh vực thăm khám
Ứng dụng: dùng cho thăm khám Bụng, Tim, Sản, Phụ khoa, Mạch máu, Niệu, Bộ
phận nhỏ và nông, Cơ xuong khớp, Xuyên sọ, Nhi và sơ sinh
Phương pháp quét:
- Convex điện tử
- Linear điện tử
- Sector điện tử
Thông số hệ thống
- Máy chính được thiết kế dạng xách tay, gọn nhẹ, linh động
- Có tay xách thuận tiện khi di chuyển máy.
- Màn hình:
• Màn hình LCD kích thước: ≥ 15 inches
• Độ phân giải: ≥ 1024 x 768
- Bàn phím: có đủ cả chữ và số, các vận hành trên phím thiết kế hợp lý, dễ thao tác.
- Số kênh xử lý số hóa ≥ 192.000
- Độ sâu khảo sát: ≥ khoảng 0 – 33 cm.
- Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức.
- Tỷ lệ khung hình trên giây (frame rate per second): ≥ 1100 hình/giây.
- Dải động lên đến: ≥ 261 dB
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- Lưu trữ dữ liệu:
• Định dạng file sang JPEG, AVI và định dạng WMV.
• Ổ cứng lưu trữ: loại SSD, dung lượng ≥ 120 GB
Các mode hoạt động
• B-Mode
• Hình ảnh hòa âm mô đảo pha mã hóa (Coded Phase Inversion Harmonic Imaging)
• M-Mode
• M-Mode màu
• Mode dòng màu (Color Flow Mode - CFM)
• Mode Doppler năng lượng và Mode Doppler năng lượng có định hướng (PDI và
Directional PDI)
• Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PWD with high PRF)
Kiểu hiển thị hình ảnh
+ Hiển thị đồng thời
• B/PW
• B/CFM hoặc PDI
• B/M
• B/CrossXBeam
• B +CFM/M
• RealTime TriplexMode (B + CFM hoặc PDI/PW)
• Dual B/B
+ Hiển thị luân phiên giữa các Mode:
• B/M
• B/PW
• B +CFM/M
• B + CFM(PDI)/PW
• Hiển thị nhiều hình (chia thành hai hình/bốn hình)
• Hình động và/hoặc hình tĩnh
• B + B/CFM hoặc PDI
• PW/M
• Chiếu lại hình CINE độc lập
+ Hiển thị phóng to: Viết/Đọc
+ Phủ màu đơn sắc:
• Màu đơn sắc B
• Màu đơn sắc M
• Màu đơn sắc PW
Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh
- Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia đa hướng (CrossXBeam)
- Kỹ thuật loại bỏ đốm sáng và ảnh giả trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao
(Speckle Reduction Imaging High Definition) trên đầu dò Convex, Linear, Sector
- Hình ảnh hòa âm mô đảo pha mã hóa (Coded Phase Inversion Harmonic Imaging)
- Tự động tối ưu hóa hình ảnh (Auto Optimization)
- Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực
- Kỹ thuật lưu trữ xử lý và phân tích dữ liệu thô (Raw Data)
- Phương pháp mở rộng góc quét ảo Virtual Convex
- Phần mềm đo tính trong sản khoa SonoBiometry: tự động đo lường các thông số:
BPD, AC, FL, HC
- Phần mềm hỗ trợ quy trình siêu âm Scan Assistant trên từng ứng dụng siêu âm
- Phần mềm hướng dẫn thực hành siêu âm Scan Coach
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- Phần mềm mở rộng chiều dài vùng quét trên Mode B lên ≥ 60 cm
- Khả năng kết nối DICOM 3.0
Khả năng hậu xử lý hình ảnh thông qua các điều khiển có sẵn trên “Freeze” và
Recall:
- Tự động tối ưu hóa
- Loại bỏ đốm sáng và ảnh giả trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao (Speckle
Reduction Imaging High Definition - SRI-HD)
- Hình ảnh siêu âm từ chum tia đa hướng (CrossXbeam) - Hiển thị hình ảnh đồng thời
trong màn hình phân chia với ảnh siêu âm bình thường
- Mode B/M/CrossXBeam
- Tối ưu hóa bản đồ thang xám
- TGC
- Trung bình khung (chỉ có cho vòng lặp)
- Tốc độ quét
- Bản đồ thang xám
- Độ lợi hậu xử lý
- Thay đổi đường nền
- Đảo phổ
- Nén nhiễu
- Triệt nhiễu
- Định dạng hiển thị
- Doppler âm thanh
- Điều chỉnh góc
- Điều chỉnh góc nhanh
- Điều chỉnh góc tự động
- Độ lợi toàn phần (vòng lặp động và tĩnh)
- Bản đồ trong suốt
- Trung bình khung (chỉ có vòng lặp)
- Nén các đốm sáng
Chức năng đo đạc và phân tích
+ Đo đạc/tính toán trong Doppler tổng quát
• Tốc độ
• Thời gian
• Tỷ lệ A/B (tốc độ/tỷ lệ tần số)
• Đỉnh tâm thu (PS)
• Cuối kỳ tâm trương (ED)
• Tỷ lệ PS/ED
• Tỷ lệ ED/PS
• Thời gian gia tốc (AT)
• Gia tốc (ACCEL)
• Thời gian trung bình đạt tốc độ cực đại TAMAX (Time Averaged Maximum
Velocity)
• Thể tích lưu lượng (TAMEAN và diện tích mạch máu)
• Nhịp tim
• Chỉ số PI
• Chỉ số RI

+ B-mode:
• Đo chiều sâu và khoảng cách
• Đo chu vi (Ellipse/ Trace)
• Đo diện tích (Ellipse/Trace)
• Đo thể tích (Ellipsoid)
• % hẹp (diện tích hay đường kính)
• Góc giữa hai đường.
+ M-mode:
• Độ sâu M
• Khoảng cách
• Khoảng thời gian.
• Độ dốc
• Nhịp tim
+ Đo đạc/tính toán tự động trong Doppler thời gian thực
• Đỉnh tâm thu (PS)
• Cuối kỳ tâm trương (ED)
• Cực tiểu tâm trương (MD)
• Chỉ số PI
• Chỉ số RI
• Thời gian gia tốc (AT)
• Gia tốc ACC
• Tỷ lệ PS/ED
• Tỷ lệ ED/PS
• Nhịp tim (HR)
• Thời gian trung bình đạt tốc độ cực đại TAMAX (Time Averaged Maximum
Velocity)
• Giá trị tốc độ cực đại (PVAL)
• Thể tích lưu lượng (TAMEAN và diện tích mạch máu)
+ Gói đo tính sản khoa
• Đoán tuổi thai bằng:
- Kích thước túi thai (GS)
- Chiều dài đầu mông (CRL)
- Chiều dài xương đùi FL
- Đường kính lưỡng đỉnh (BPD)
- Chu vi bụng (AC)
- Chu vi đầu (HC)
- Đường kính thân theo chiều trước - sau và đường kính thân theo chiều ngang
(APTD - TTD).
- Diện tích thân thai nhi (FTA)
- Chiều dài xương cánh tay (HL)
- Khoảng cách hai mắt (BD)
- Chiều dài bàn chân (FT)
- Đường kính chẩm trước (OFD)
- Đường kính bụng theo chiều ngang (TAD)
- Đường kính tiểu não theo chiều ngang (TCD)
- Đường kính ngực theo chiều ngang (THD)
- Chiều dài xương chày (TIB)
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- Chiều dài xương trụ (Ulna)
• Chẩn đoán trọng lượng thai nhi (EFW) bằng:
- AC, BPD
- AC, BPD, FL, HC
- AC, FL, HC
- BPD, APTD, TTD, FL
• Tính toán và lập tỉ số:
- FL/BPD
- FL/HC
- CI (chỉ số thuộc về đầu)
- CTAR (Tỉ lệ diện tích tim – ngực)
• Tự động đo tính 4 thông số BPD, HC, AC, FL bằng: ASUM, ASUM 2001,
Berkowitz, Bertagnoli, Brenner, Campbell, CFEF, Chitty, Eik-Nes, Ericksen,
Goldstein, Hadlock, Hansmann, Hellman, Hill, Hohler, Jeanty, JSUM, Kurtz,
Mayden, Mercer, Merz, Moore, Nelson, Osaka, University, Paris, Rempen,
Robinson, Shepard, Shepard/Warsoff, Tokyo University, Tokyo/ Shinozuka,
Yarkoni
• Biểu đồ phát triển thai
• Tỉ lệ phát triển thai nhi
• Tính toán đa thai (đến 4 thai)
• Khảo sát thai
• Mô tả môi trường phát triển thai nhi
• Tự tạo bảng đo sản khoa
• Trên 20 tính toán sản khoa lựa chọn được
• Trang làm việc mở rộng
+ Gói đo tính phụ khoa
• Chiều dài, rộng, cao của buồng trứng phải
• Chiều dài, rộng, cao của buồng trứng trái
• Chiều dài, rộng, cao của tử cung
• Thể tích buồng trứng
• Chiều dày nội mạc tử cung (Endo)
• Chỉ số RI của buồng trứng
• Chỉ số RI của tử cung
• Đo nang buồng trứng
• Đo nang buồng trứng
• Báo cáo tổng quát
+ Phân tích mạch máu
• Động mạch cảnh
• VERT (Vận tốc tâm thu động mạch đốt sống)
• SUBCLAV (Vận tốc tâm thu động mạch dưới đòn)
• Báo cáo tổng quát
+ Đo và tính toán tiết niệu
• Thể tích bang quang (trống/sau khi chứa dịch)
• Thể tích tiền liệt tuyến
• Thể tích thận trái/phải
• Thể tích tổng quát
Gói đo tính dùng trong tim
Gói tính toán tim bao gồm các phép đo mở rộng và hiển thị nhiều phép đo lặp lại
Chú thích thông số theo tiêu chuẩn ASE
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Thông số kỹ thuật B Mode
• Năng lượng sóng âm phát ra: 0 – ≥ 100%, ≥ 2, 5, và 10 bước
• Độ lợi (khuếch đại): 0 – ≥ 90 dB, ≥ 1 dB / bước
• Dải động: ≤ 36 – ≥ 96 dB, ≥ 3 hoặc 6 dB/ bước
• Trung bình khung: ≥ 8 bước (tùy thuộc đầu dò)
• Bản đồ thang xám: cực đại ≥ 8 loại (tùy thuộc đầu dò)
• Bản đồ màu: ≥ 9 loại
• Tần số: có thể lựa chọn: ≥ 11 loại (Tùy thuộc đầu dò)
• Mật độ dòng: ≥ 5 - 6 bước
• Mật độ dòng trong chế độ Zoom: ≥ 5 bước
• Đảo ảnh: Có 2 chế độ mở/tắt
• Lựa chọn số tiêu điểm tối đa: ≥ 8 bước
• Độ rộng hội tụ: ≥ 3 loại
• Nén tín hiệu yếu: ≥ 6 bước
• Tăng bờ: ≥ 7 bước
• Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
• Lái tia Linear: ≥ ±12˚/ 15˚ (tùy thuộc đầu dò)
• SRI-HD: ≥ 6 mức
• CrossXBeam: ≥ 7 góc
• Độ sâu: ≤ 2 – ≥ 33 cm, 0.5 hoặc 1 cm/ bước
Thông số kỹ thuật M Mode
• Độ lợi: ≤ –20 - ≥ 20 dB, ≥ 1 dB/ bước
• Bản đồ thang xám: cực đại ≥ 8 loại (tùy thuộc đầu dò)
• Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung
• Năng lượng sóng âm phát ra: 0 – ≥ 100%, ≥ 2, 5, và 10 bước
• Độ lợi (khuếch đại): 0 - ≥ 85 dB, 1 dB/ bước
• Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại
• PRF: ≤ 0.3 – ≥ 27.9 kHz
• Lọc thành: ≤ 5.5 – ≥ 5000Hz, ≥ 27 bước
• Thang tốc độ: ≥ 0.4 ~ 4084 cm/s
• Tốc độ quét: 0~7, ≥ 8 bước
• Độ sâu kích thước lấy mẫu: ≤ 0.2~≥ 30 cm
• Thể tích cổng lấy mẫu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm
• Hiệu chỉnh góc: ≤ -90~ ≥ 90, 1 bước
• Đảo phổ
• Chế độ Duplex: đồng thời: 2 chế độ Mở/tắt
• Góc lái tia trong mode PW: ≥ 0, ±10˚, ±15˚, ±20˚
• Độ sâu thể tích lấy mẩu: ≥ 75 bước
• Phương thức vẽ đường bao: Tắt, Cực đại, Trung bình
• Thay đổi đường nền: ≥ 11 bước
• Tự động vẽ đường bao trong phổ Doppler
• Nén tín hiệu: 0.5~2.4, ≥ 9 bước (0.5, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.4, 1.6, 2, 2.4)
• Chọn hướng vẽ đường bao: Trên, Dưới, Cả hai
• Chọn độ nhạy khi vẽ đường bao: 0~ ≥ 40, 2 bước
Thông số quét ảnh chế độ CFM
• Đường nền: 0 – ≥ 100%, ≤ 10% bước

14.

15.

• Đảo phổ: mở/tắt
• Độ sâu tiêu điểm hội tụ trong CF/PDI: có thể điều chỉnh từ 10 – 100% vị trí cần
khảo sát, 15 % hoặc 20 % /bước chỉnh
• Nén nhiễu các đốm sáng trong CF/PDI: ≥ 5 bước
• Góc lái tia trong CF/PDI: 0, ±10˚, ±15˚, ±20˚
• Kích thước gói: 8 – ≥ 24, tùy thuộc đầu dò và ứng dụng
• Mật độ dòng: ≥ 5 bước
• Phóng to / thu nhỏ mật độ dòng: ≥ 5 bước
• Trung bình khung: ≥ 7 bước
• PRF: 0.1 – ≥ 18.5 KHz/≥ 19 bước
• Dải toocd độ: 2 - ≥300 cm/s
• Bộ lọc không gian: ≥ 6 bước
• Độ lợi: 0 – ≥ 40 dB, ≥ 0.5 dB / bước
• Lọc thành: 0 - ≥ 3/4 bước, tùy thuộc vào đầu dò và phần mềm ứng dụng
• Kích thước vùng quét (Trường nhìn hoặc góc quét): tùy thuộc đầu dò
• Kích thước theo chiều thẳng đứng vùng cửa sổ màu trong CF/PDI (mm): lựa chọn
theo mặc định
• Độ sâu trung tâm cửa sổ màu trong CF/PDI (mm): lựa chọn theo mặc định
• Tần số CF/PDI: Lên đến ≥ 4 bước, tùy thuộc đầu dò
• Bản đồ màu, bao gồm bản đồ các khoảng dao động và tốc độ: ≥ 14 loại tùy thuộc
phần mềm ứng dụng.
• Độ trong suốt: ≥ 5 bước
• Ngưỡng màu: 0 – ≥100%, ≥ 11 bước
• Tích lũy màu: ≥8 bước
Thông số quét ảnh chế độ PDI
• Bản đồ màu: ≥ 14 loại
• Độ sâu tiêu điểm hội tụ trong CF/PDI: có thể điều chỉnh từ 10 – ≥ 100% vị trí cần
khảo sát, 10 % hoặc 15 % bước chỉnh
• Năng lượng sóng âm phát ra: 0 – 100%, 2%, 5%, và 10% bước
• Góc lái tia trong CF/PDI: 0, ±10˚, ±15˚, ±20˚
• Kích thước gói: 8 – ≥ 24, tùy thuộc đầu dò và ứng dụng
• Bộ lọc không gian: ≥ 6 bước
• Trung bình khung: ≥ 7 bước
• PRF: 0.1 – ≥ 18.5 KHz/19 bước
• Ngưỡng năng lượng: 0 – 100%, ≤ 10% bước
• Độ lợi (khuếch đại): 0 - ≥ 40 dB, 0.5 dB/ bước
• Lọc thành: 4 bước tùy thuộc đầu dò và phần mềm ứng dụng
• Tần số trong CF/PDI: lên đến 4 bước, tùy thuộc đầu dò
• Độ trong suốt: ≥ 5 bước
• Đảo phổ: mở/tắt
• Tích lũy màu: ≥ 8 bước
• Nén đốm sáng
Khả năng kết nối
• Cổng HDMI out
• Cổng kết nối USB: ≥ 2 cổng
• TV output (S-video và Composite video)
• Kết nối mạng Ethernet (RJ45)
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Bộ nhớ hình ảnh/ Bộ nhớ CINE:
• RAM hệ thống: 2G
• Bộ xử lý: Intel Celeron 1047 (1.4G * 2 lõi)
• Bộ nhớ CINE: 128MB
• Vòng lặp CINE tối đa: 24048 khung
• Hiển thị đồng thời hai hình ảnh trong chế độ Cine
• Đánh dấu đoạn Cine
• Đo/ tính toán và chú thích trong đoạn CINE lúc xem lại
• Bộ nhớ hiển thị thời gian đoạn CINE dạng cuộn.
• Hiển thị đồng thời hai hình Cine
• Hiển thị đồng thời bốn hình Cine
• Hiển thị số lượng hình Cine và thanh đo
• Tốc độ xem lại Cine: 11 bước (11, 13, 14, 17, 22, 25, 31, 48, 100, 200, 400%)
Thông số đầu dò
Đầu dò Convex
• Độ rộng dải tần số: ≤ 2.0 - ≥ 5.0 MHz
• Ứng dụng khám: Bụng, sản/phụ khoa, mạch máu, tiết niệu
• Số chấn tử: ≥ 128
• Bán kính cong: 60 mm
• FOV: ≥ 55°
• Tần số hình ảnh B-Mode: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 MHz
• Tần số hình ảnh Harmonic: 3.0, 4.0, 5.0 MHz
• Tần số CFM/PDI/PWD: 2.0, 2.8, 3.6 MHz
Đầu dò Linear
• Bề rộng dải tần số hoạt động: ≤ 4.0 – ≥ 13.0 MHz
• Ứng dụng: Khám mạch máu, phần nông, nhi khoa
• Số chấn tử: ≥ 128
• Tần số hình ảnh B-Mode: 6.0, 8.0, 10.0, 11.0 MHz
• Tần số hình ảnh Harmonic: 8.0, 10.0, 12.0, 13.0 MHz
• Tần số CFM/PDI/PWD: 4.0, 5.0, 6.0 MHz
• Góc lái tia: +20°/+20°, -15°/+15°, -10°/+10°

Move forward, confidently
You can count on LOGIQTM F8 Expert for the image
quality, productivity, and affordability that shared
services want in ultrasound.

Quality images for diagnostic confidence

Versatility for a wide range of applications

Built with many of the innovative imaging
technologies found in high-end GE ultrasound
systems, LOGIQ F8 Expert provides:

LOGIQ F8 Expert is a step forward in versatility for
abdominal, vascular, cardiac, musculoskeletal, OB/
GYN, pediatric, and small parts imaging.

• T he ability to image both superficial and deep
anatomy, with excellent penetration

• B-Flow - blood flow visualization technique that
displays the blood flow echoes in gray scale
imaging, with different gray intensities according
to the reflectors speed and dynamics. Contrast
imaging applications - lead to excellent tissue
suppression, superb contrast sensitivity and high
image uniformity

• A
 dvanced features like Phase - Inversion
Harmonics and Speckle-Reduction Imaging to
help enhance spatial and contrast resolution for
outstanding image clarity
• Innovative real - time spatial compounding
acquisition and processing techniques that
enhance tissue and border definition

• Cardiac imaging - Curved AMM (Anatomical
M-Mode), Auto EF, TVI (Tissue Velocity Imaging),
Stress Echo and ECG1
• 3D/4D imaging to capture fetal behavior

Automation for workflow efficiency

Responsive service and support

Flash forward to enhanced productivity that lets you
focus on patients.

With multi-year warranty included, LOGIQ F8 Expert
systems give you value and peace of mind.

• Automation – Auto Optimization to quickly adjust
image quality with the touch of a button and
Auto-IMT for fast carotid exams

• My Trainer – On-board training modules help
accelerate user operational confidence

• Obstetrical imaging – SonoBiometry to perform
key fetal biometry measurements automatically
in seconds, and TUI to analyze fetal structure
deformities
• Simplified peripheral connections – both
wired and wireless – streamline archiving, and
communication

• Scan Coach – Innovative scan plane reference
tool for OB, vascular and cardiac exams available
on demand during live scanning
• Fast repairs – Modular design helps make repairs
easy and fast, so there is less disruption to your
patient flow
• Remote diagnostics – Users can initiate
diagnostics and auto-service requests right
from the console to help maximize system
performance.1

B-Flow

B-Flow

Fetal face with 3D

Tomographic ultrasound imaging (TUI)

Curved AMM

TVI with Q-Analysis

My Trainer

Scan Coach

Breast imaging with elastography

Liver

Finger with color Doppler

Brachial plexus nerve

Stimulated ovary

Fetal heart with color Doppler

Lower extremity vessels with color Doppler

A system as versatile as your practice
You’ll find the clinical flexibility of the LOGIQ F8 Expert tailor-made for your general practice.
This versatile system accommodates a wide range of exams, including:
• Abdominal
• Obstetrical & Gynecological
• Gynecological
• Small Parts
• Vascular & Peripheral Vascular
• Musculoskeletal
• Urological
• Pediatric
• Cardiac

4C-RS
L6-12-RS

RAB2-6-RS

E8Cs-RS
E8C-RS

6S-RS
3Sc-RS
8C-RS

L8-18i-RS

BE9CS-RS

The 8.4-inch touch-panel
has adjustable brightness
settings and puts relevant
menus at your fingertips
to facilitate uninterrupted
scanning.

Simplified peripheral
connections – both wired
and wireless – make it
easy to transfer images
and reports for archiving,
reimbursement, and
communication with
physicians.

Intuitive interface with
features like backlit
controls help make the
interface intuitive and
easy to use.

Imagination at work
Product may not be available in all countries and regions. Full product technical
specification is available upon request. Contact a GE Healthcare Representative for more
information. Please visit
www.gehealthcare.com/promotional-locations.

Data subject to change
© 2016 General Electric Company. May 2016/JB40231XXa
Not available in all regions. Check for availability in your area.

1

GE, the GE Monogram, imagination at work and LOGIQ are trademarks of
General Electric Company.
Reproduction in any form is forbidden without prior written permission from GE. Nothing in this material
should be used to diagnose or treat any disease or condition. Readers must consult a healthcare professional.

MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D
Model: LOGIQ F8 Expert
Hãng sản xuất: GE Healthcare
Xuất xứ: Nhà máy GE tại Trung Quốc
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Tên sản phẩm
Thông tin chung
Năm sản xuất: 2019 trở đi
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương
Nguồn cung cấp: 100 - 240VAC, 50/60 Hz
Cấu hình cung cấp
01 Máy chính dạng xe đẩy với
• Màn hình LED ≥19 inches
• Giá đỡ màn hình kiểu cánh tay linh hoạt
• Màn hình điều khiển cảm ứng ≥9.9 inches
• Số ổ cắm đầu dò: ≥ 04 cổng
01 Đầu dò Linear, tần số: ≤ 4.0 MHz – ≥ 13 MHz
01 Đầu dò Convex, tần số: ≤ 2.0 – ≥ 5.0 MHz
01 Đầu dò khối, tần số: ≤ 2.0 – ≥ 6.0 MHz
01 Đầu dò micro convex, tần số: ≤ 4.0 – ≥ 10.0 MHz
01 Phần mềm mở rộng chiều dài vùng quét lên ≥ 60 cm
01 Khả năng kết nối DICOM 3.0
01 Phần mềm hướng dẫn thực hành siêu âm căn bản
01 Phần mềm đo tính trong sản khoa
01 Phần mềm đo độ đàn hồi nhu mô, tuyến vú, tuyến giáp bán định lượng với bản đồ
phân tích độ cứng theo thời gian
01 Ổ ghi dữ liệu DVD
01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
Phụ kiện mua trong nước:
05Kg gel siêu âm
01 Bộ lưu điện online
01 Máy in nhiệt
Thông số kỹ thuật
Lĩnh vực thăm khám
Ứng dụng: dùng cho thăm khám Bụng, Tim, Sản, Phụ khoa, Mạch máu, Niệu, Bộ
phận nhỏ và nông, Nhi, Cơ xương khớp, Xuyên sọ
Phương pháp quét:
- Convex điện tử
- Linear điện tử
- Sector điện tử
- Micro Convex điện tử
- Quét khối cơ học (4D)
Thông số hệ thống
- Máy được thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm
- Có tay cầm thuận tiện khi di chuyển máy.
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- Màn hình:
• Màn hình LED kích thước: ≥ 19 inches
• Giá đỡ màn hình kiểu cánh tay linh hoạt
• Màn hình cảm ứng dung cho điều khiển dạng LED kích thước: ≥ 9.9 inches
- Bàn phím: có đủ cả chữ và số, các vận hành trên phím thiết kế hợp lý, dễ thao tác.
- Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥ 4 cổng
- Số kênh xử lý số hóa ≥ 225,792
- Độ sâu khảo sát: ≥ khoảng 0 – 33 cm.
- Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức.
- Tỷ lệ khung hình trên giây (frame rate per second): ≥ 1447 hình/giây.
- Dải động lên đến: ≥ 265 dB
- Bộ nhớ CINE: ≥ 384 MB
- Lưu trữ dữ liệu:
• Chuyển đổi định dạng file sang JPEG, AVI, WMV
• Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB, trong đó bộ nhớ cho lưu trữ hình ảnh lên đến ≥ 200 GB
Các mode hoạt động
• B-mode
• Hình ảnh hòa âm mô đảo pha mã hóa (Coded Phase Inversion Harmonic Imaging)
• M-mode
• M-mode màu
• Mode dòng màu (Color Flow Mode - CFM)
• Mode Doppler năng lượng và Mode Doppler năng lượng có định hướng (PDI và
Directional PDI)
• Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PWD with high PRF)
• Mode 4D
Kiểu hiển thị hình ảnh
Khả năng hiển thị đồng thời
- Dual B (B/B)
- B/CFM hoặc PDI
- B/PW hoặc B/M
- B + CFM/M
- Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI + PW)
Có thể lựa chọn hiển thị xen kẽ các Mode
- B/M
- B/PW
- B + CFM/M
- B + CFM (PDI)/PW
- Hiển thị nhiều hình (chia bốn hình)
- Hình động và/hoặc hình tĩnh
- B + B/CFM hoặc PDI
- PW/M
- Chiếu lại hình CINE độc lập
Phóng to: Viết(HD)/Đọc: ≥ 20 lần
Màu hóa đơn sắc:
- Màu hóa Mode B
- Màu hóa Mode M
- Màu hóa Mode PW
- Màu hóa Mode 4D
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Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh
- Tự động tối ưu hóa hình ảnh (Auto Optimization)
- Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia đa hướng (CrossXBeam)
- Kỹ thuật loại bỏ đốm sáng và ảnh giả trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao
(Speckle Reduction Imaging High Definition)
- Kỹ thuật lái chùm tia B-Steer
- Hình ảnh hòa âm mô đảo pha mã hóa (Coded Phase Inversion Harmonic Imaging)
- Phương pháp mở rộng góc quét ảo Virtual Convex
- Kỹ thuật lưu trữ xử lý và phân tích dữ liệu thô (Raw Data)
- Phần mềm hướng dẫn thực hành siêu âm Scan Coach
- Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực
- Phần mềm mở rộng chiều dài vùng quét trên Mode B lên ≥ 60 cm
- Phần mềm đo tính trong sản khoa SonoBiometry: tự động đo lường các thông số:
BPD, AC, FL, HC
- Phần mềm hỗ trợ quy trình siêu âm Scan Assistant trên từng ứng dụng siêu âm
- Khả năng kết nối DICOM 3.0
Khả năng hậu xử lý hình ảnh trên “Freeze” và Recall:
- Tự động tối ưu hóa
- Loại bỏ đốm sáng và ảnh giả trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao (Speckle
Reduction Imaging High Definition - SRI-HD)
- Hình ảnh siêu âm từ chum tia đa hướng (CrossXbeam) - Hiển thị hình ảnh đồng thời
trong màn hình phân chia với ảnh siêu âm bình thường
- Mode B/M/CrossXBeam
- Tối ưu hóa bản đồ thang xám
- TGC
- Trung bình khung (chỉ có cho vòng lặp)
- Dải động (Dynamic Range)
- Tốc độ quét
- Bản đồ thang xám
- Dịch chuyển đường cơ sở
- Đảo phổ
- Nén nhiễu
- Triệt nhiễu
- Định dạng hiển thị
- Doppler âm thanh
- Điều chỉnh góc
- Điều chỉnh góc nhanh
- Điều chỉnh góc tự động
- Độ lợi toàn phần (vòng lặp động và tĩnh)
- Bản đồ trong suốt
- Nén các đốm sáng
Chức năng đo đạc và phân tích
+ B-mode:
• Đo chiều sâu và khoảng cách
• Đo chu vi (Ellipse/ Trace)
• Đo diện tích (Ellipse/Trace)

• Đo thể tích (Ellipsoid)
• % hẹp (diện tích hay đường kính)
• Góc giữa hai đường.
+ M-mode:
• Độ sâu M
• Khoảng cách
• Khoảng thời gian.
• Độ dốc
• Nhịp tim
+ Đo đạc/tính toán trong Doppler tổng quát
• Tốc độ
• Thời gian
• Tỷ lệ A/B (tốc độ/tỷ lệ tần số)
• Đỉnh tâm thu (PS)
• Cuối kỳ tâm trương (ED)
• Tỷ lệ PS/ED
• Tỷ lệ ED/PS
• Thời gian gia tốc (AT)
• Gia tốc (ACCEL)
• Thời gian trung bình đạt tốc độ cực đại TAMAX (Time Averaged Maximum
Velocity)
• Thể tích lưu lượng (TAMEAN và diện tích mạch máu)
• Nhịp tim
• Chỉ số PI
• Chỉ số RI
+ Đo đạc/tính toán tự động trong Doppler thời gian thực
• Đỉnh tâm thu (PS)
• Cuối kỳ tâm trương (ED)
• Cực tiểu tâm trương (MD)
• Chỉ số PI
• Chỉ số RI
• Thời gian gia tốc (AT)
• Gia tốc ACC
• Tỷ lệ PS/ED
• Tỷ lệ ED/PS
• Nhịp tim (HR)
• Thời gian trung bình đạt tốc độ cực đại TAMAX (Time Averaged Maximum
Velocity)
• Giá trị tốc độ cực đại (PVAL)
• Thể tích lưu lượng (TAMEAN và diện tích mạch máu)
+ Gói đo tính sản khoa
• Đoán tuổi thai bằng:
- Kích thước túi thai (GS)
- Chiều dài đầu mông (CRL)
- Chiều dài xương đùi (FL)
- Đường kính lưỡng đỉnh (BPD)
- Chu vi bụng (AC)
- Chu vi đầu (HC)
- Đường kính thân theo chiều trước - sau và đường kính thân theo chiều ngang

(APTD - TTD).
- Diện tích thân thai nhi (FTA)
- Chiều dài xương cánh tay (HL)
- Khoảng cách hai mắt (BD)
- Chiều dài bàn chân (FT)
- Đường kính chẩm trước (OFD)
- Đường kính bụng theo chiều ngang (TAD)
- Đường kính tiểu não theo chiều ngang (TCD)
- Đường kính ngực theo chiều ngang (THD)
- Chiều dài xương chày (TIB)
- Chiều dài xương trụ (Ulna)
• Chẩn đoán trọng lượng thai nhi (EFW) bằng:
- AC, BPD
- AC, BPD, FL, HC
- AC, FL, HC
- BPD, APTD, TTD, FL
• Tính toán và lập tỉ số:
- FL/BPD
- FL/HC
- CI (chỉ số thuộc về đầu)
- CTAR (Tỉ lệ diện tích tim – ngực)
• Tự động đo tính dựa theo: ASUM, ASUM 2001, Berkowitz, Bertagnoli, Brenner,
Campbell, CFEF, Chitty, Eik-Nes, Ericksen, Goldstein, Hadlock, Hansmann,
Hellman, Hill, Hohler, Jeanty, JSUM, Kurtz, Mayden, Mercer, Merz, Moore,
Nelson, Osaka, University, Paris, Rempen, Robinson, Shepard, Shepard/Warsoff,
Tokyo University, Tokyo/ Shinozuka, Yarkoni
• Biểu đồ phát triển thai
- Tỉ lệ phát triển thai nhi
- Tính toán đa thai (đến 4 thai)
- Khảo sát thai
- Mô tả môi trường phát triển thai nhi
- Tự tạo bảng đo sản khoa
- Trên 20 tính toán sản khoa lựa chọn được
- Trang làm việc mở rộng
+ Gói đo tính phụ khoa
• Chiều dài, rộng, cao của buồng trứng phải
• Chiều dài, rộng, cao của buồng trứng trái
• Chiều dài, rộng, cao của tử cung
• Thể tích buồng trứng
• Chiều dày nội mạc tử cung (Endo)
• Chỉ số RI của buồng trứng
• Chỉ số RI của tử cung
• Đo nang buồng trứng
• Báo cáo tổng quát
+ Phân tích mạch máu
• Động mạch cảnh
• VERT (Vận tốc tâm thu động mạch đốt sống)
• SUBCLAV (Vận tốc tâm thu động mạch dưới đòn)
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• Báo cáo tổng quát
+ Đo và tính toán tiết niệu
• Thể tích bang quang (trống/sau khi chứa dịch)
• Thể tích tiền liệt tuyến
• Thể tích thận trái/phải
• Thể tích tổng quát
Gói đo tính dùng trong tim
+ Đo tính trong B-Mode
• Động mạch chủ
• Van động mạch chủ
• Nhĩ trái
• Thất trái
• Van động mạch phổi
• Thất phải
• Tĩnh mạch chủ dưới
• Van ba lá
+ Đo tính trong M-Mode
• Động mạch chủ
• Nhĩ trái
• Van hai lá
• Van động mạch phổi
• Van ba lá
+ Đo tính trong Mode Doppler
• Van động mạch chủ
• Thất trái
• Van hai lá
• Van động mạch phổi
• Thất phải
• Van ba lá
+ Đo tính trong Mode màu dòng chảy
• Van động mạch chủ
• Van hai lá
+ Đo tính trong Mode kết hợp
• Van động mạch chủ
• Thất trái
• Van hai lá
• Van động mạch phổi
• Van ba lá
Thông số kỹ thuật B-Mode
• Năng lượng sóng âm phát ra: 0 – ≥ 100%, ≥ 2, 5, và 10 bước
• Độ lợi (khuếch đại): 0 – ≥ 90 dB, ≥ 1 dB / bước
• Dải động: ≤ 36 – ≥ 96 dB, ≥ 3 hoặc 6 dB/ bước
• Trung bình khung: ≥ 8 bước
• Bản đồ thang xám: ≥ 6 hoặc 8 loại (tùy thuộc đầu dò)
• Bản đồ màu đơn sắc: ≥ 9 loại
• Tần số: ≥ 11 có thể lựa chọn (Tùy thuộc đầu dò)
• Mật độ dòng: ≥ 5 bước
• Mật độ dòng trong chế độ Zoom: ≥ 5 bước
• Đảo ảnh: Có 2 chế độ mở/tắt
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• Lựa chọn số tiêu điểm: ≥ 8 bước
• Độ rộng hội tụ: ≥ 3 loại
• Nén tín hiệu yếu: ≥ 6 bước
• Tăng bờ: ≥ 7 bước
• Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
• Lái tia Linear: ≥ ±12˚, ±15˚ (tùy thuộc đầu dò)
• SRI-HD: ≥ 8 mức
• CrossXBeam: ≥ 7 góc
• Độ sâu: ≤ 1 – ≥ 33 cm, 0.5 hoặc 1 cm/ bước
Thông số kỹ thuật M Mode
• Độ lợi: ≤ –20 - ≥ 20 dB, ≥ 1 dB/ bước
• Dải động: ≤ 36 – ≥ 96dB, từ 36-48/78-96 thì ≤ 6dB/ bước; từ 48-78 thì ≤ 3dB/bước.
• Bản đồ thang xám: ≥ 6 hoặc 8 loại (tùy thuộc đầu dò)
• Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung
• Năng lượng sóng âm phát ra: 0 – ≥ 100%, ≥ 2, 5, và 10 bước
• Độ lợi (khuếch đại): 0 - ≥ 85 dB, 1 dB/ bước
• Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại
• PRF: ≤ 0.3 – ≥ 27.9 kHz
• Lọc thành: ≤ 5.5 – ≥ 5000Hz, ≥ 27 bước
• Thang tốc độ: ≤ 0.1 ~ 3631 cm/s
• Tốc độ quét: 0~7, ≥ 8 bước
• Độ sâu kích thước lấy mẫu: ≤ 0.1~≥ 33 cm
• Thể tích cổng lấy mẫu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm
• Hiệu chỉnh góc: ≤ -90~ ≥ 90, 1 bước
• Đảo phổ
• Chế độ Duplex: đồng thời: 2 chế độ Mở/tắt
• Góc lái tia trong mode PW: ≥ 0, ±10˚, ±15˚, ±20˚
• Phương thức vẽ đường bao: Tắt, Cực đại, Trung bình
• Thay đổi đường nền: ≥ 11 bước
• Tự động vẽ đường bao trong phổ Doppler
• Nén tín hiệu: 0.5~2.4, ≥ 9 bước (0.5, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.4, 1.6, 2, 2.4)
• Chọn hướng vẽ đường bao: Trên, Dưới, Cả hai
• Chọn độ nhạy khi vẽ đường bao: 0~ ≥ 40, 2 bước
Thông số quét ảnh chế độ màu dòng chảy (CFM)
• Đường nền: 0 – ≥ 100%, ≤ 10% bước
• Đảo phổ: mở/tắt
• Độ sâu tiêu điểm hội tụ trong CF/PDI: có thể điều chỉnh từ 10 – 100% vị trí cần khảo
sát, 15 % hoặc 20 % /bước chỉnh
• Nén nhiễu các đốm sáng trong CF/PDI: ≥ 5 bước
• Góc lái tia trong CF/PDI: 0, ±10˚, ±15˚, ±20˚
• Kích thước gói: 8 – ≥ 24, tùy thuộc đầu dò và ứng dụng
• Mật độ dòng: ≥ 5 bước
• Phóng to / thu nhỏ mật độ dòng: ≥5 bước
• Trung bình khung: ≥ 7 bước
• PRF: 0.1 – ≥ 25 KHz/≥ 19 bước
• Bộ lọc không gian: ≥ 6 bước

14.

15.

16.

• Độ lợi: 0 – ≥ 40 dB, ≤ 0.5 dB / bước
• Lọc thành: ≥ 4 bước, tùy thuộc vào đầu dò và phần mềm ứng dụng
• Kích thước vùng quét (Trường nhìn hoặc góc quét): tùy thuộc đầu dò
• Kích thước theo chiều thẳng đứng vùng cửa sổ màu trong CF/PDI (mm): lựa chọn
theo mặc định
• Độ sâu trung tâm cửa sổ màu trong CF/PDI (mm): lựa chọn theo mặc định
• Tần số CF/PDI: Lên đến ≥15 bước, tùy thuộc đầu dò
• Bản đồ màu, bao gồm bản đồ các khoảng dao động và tốc độ: ≥14 loại tùy thuộc
phần mềm ứng dụng.
• Độ trong suốt: ≥ 5 bước
• Ngưỡng màu: 0 – ≥100%, ≤ 10% bước
• Tích lũy màu: ≥8 bước
• Nén nhiễu đốm sáng
Thông số quét ảnh chế độ PDI
• Bản đồ màu: ≥ 14 loại
• Độ sâu tiêu điểm hội tụ trong CF/PDI: có thể điều chỉnh từ 10 – ≥ 100% vị trí cần
khảo sát, 15 % hoặc 20 % bước chỉnh
• Năng lượng sóng âm phát ra: 0 – 100%, 2%, 5%, và 10% bước
• Góc lái tia trong CF/PDI: 0, ±10˚, ±15˚, ±20˚
• Kích thước gói: 8 – ≥ 24, tùy thuộc đầu dò và ứng dụng
• Bộ lọc không gian: ≥ 6 bước
• Trung bình khung: ≥ 7 bước
• PRF: 0.1 – ≥ 25 KHz/19 bước
• Ngưỡng năng lượng: 0 – 100%, ≤ 10% bước
• Độ lợi (khuếch đại): 0 - ≥ 40 dB, 0.5 dB/ bước
• Lọc thành: 4 bước tùy thuộc đầu dò và phần mềm ứng dụng
• Tần số trong CF/PDI: lên đến 15 bước, tùy thuộc đầu dò
• Độ trong suốt: ≥ 5 bước
• Đảo phổ: mở/tắt
• Tích lũy màu: ≥ 8 bước
Phần mềm đo độ đàn hồi nhu mô, tuyến vú, tuyến giáp bán định lượng với bản
đồ phân tích độ cứng theo thời gian
• Hiển thị màu theo độ cứng của mô, giá trị độ cứng, tỉ lệ độ cứng, và bản đồ phân tích
độ cứng theo thời gian
• Bộ lọc khung: 0 - ≥ 8
• Làm mịn ảnh theo huớng trục: 0 - ≥ 4
• Bộ lọc nhiễu: 0 - ≥ 8
• Thể tích lấy mẫu: 0 – ≥ 2
• Làm mịn ảnh theo huớng bên: 0 - ≥ 4
• Cửa sổ: 0 - ≥ 8
• Bản dồ màu: ≥ 8
• Trung bình khung: 0 - ≥10
• Mật dồ dòng: 0 - ≥4
• Nén mô mềm: 0 - ≥10
• Nén mô cứng: 0 - ≥10
Thu nhận hình ảnh 4D theo thời gian thực
• Mode thu nhận: 4D Mode theo thời gian thực, 3D Mode tĩnh

17.

18.

19.

20.

21.

• Mode quan sát:
- Trình diễn 3D (các mặt khác nhau và chế độ trình chiếu đa dạng)
- Các mặt phẳng chia theo mặt cắt (3 phần mặt phẳng vuông góc với nhau)
• Mode biểu diễn: Mode làm mịn bề mặt, làm nhẵn bề mặt, max-, min-, X-ray, Mix
của hai chế độ biểu diễn
• Định dạng hiển thị:
- 4 hình: Mặt cắt A-/B-/C-/3D
- 2 hình: Mặt cắt A-/3D
- 1 hình: 3D
• Biểu diễn đường cong qua 3 điểm
Trình chiếu dạng phim 3D
• Tốc độ vòng lặp: 6 -≥ 400
• Chạy/ ngừng
• Scalpel: Công cụ cắt 3D
• Chế độ cắt: Đường viền trong/ đường viền ngoài/ hộp bên trong/ hộp bên ngoài/ gôm
tẩy nhỏ/ gôm tẩy lớn
• Độ sâu vết cắt: Đầy đủ/theo người dùng xác định
• Độ sâu: 0 - ≥ 1000
• Trình chiếu 3D xoay
• Góc xoay: 30 – ≥360
• Bước xoay 1- ≥ 15
• Trục xoay: X/Y
• Xem lại thể tích 3D
• Khung bắt đầu: Xác định khung bắt đầu
• Khung kết thúc: xác định khung kết thúc
• Chạy/ngưng
4D Volume Cine
• Tốc độ quét: 6- ≥ 400
• Chạy/Ngưng
Khả năng kết nối
• Cổng HDMI
• Cổng kết nối USB: ≥ 6 cổng
• S-video, VGA
• Kết nối mạng Ethernet (RJ45)
Bộ nhớ hình ảnh/ CINE:
• Bộ nhớ CINE: 384MB
• Đánh dấu đoạn Cine
• Đo/ tính toán và chú thích trong đoạn CINE lúc xem lại
• Bộ nhớ hiển thị thời gian đoạn CINE dạng cuộn.
• Hiển thị đồng thời hai hình Cine
• Hiển thị đồng thời bốn hình Cine
• Hiển thị số lượng hình Cine và thanh đo
• Tốc độ xem lại Cine: 11 bước (11, 13, 14, 17, 22, 25, 31, 48, 100, 200, 400%)
Thông số đầu dò
Đầu dò Convex
• Độ rộng dải tần số: ≤ 2.0 - ≥ 5.0 MHz

• Ứng dụng khám: Bụng, sản/phụ khoa, mạch máu, tiết niệu
• Số chấn tử: ≥ 128
• Bán kính cong: 60 mm
• FOV: ≥ 58°
• Tần số hình ảnh B-Mode: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 MHz
• Tần số hình ảnh Harmonic: 3.0, 4.0, 5.0 MHz
• Tần số CFM/PDI/PWD: 2.0, 2.8, 3.6 MHz
Đầu dò Linear
• Bề rộng dải tần số hoạt động: ≤ 4.0 – ≥ 13.0 MHz
• Ứng dụng: Khám mạch máu, phần nhỏ, nhi khoa
• Số chấn tử: ≥ 128
• Tần số hình ảnh B-Mode: 6.0, 8.0, 10.0, 11.0 MHz
• Tần số hình ảnh Harmonic: 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 13.0 MHz
• Tần số CFM/PDI/PWD: 4.0, 5.0, 6.0 MHz
Đầu dò micro convex
• Bề rộng dải tần số hoạt động: ≤ 4.0 – ≥ 10.0 MHz
• Ứng dụng: Sản/Phụ khoa, Tiết niệu, âm đạo, trực tràng
• Số chấn tử: ≥ 128
• FOV: ≥ 168°
• Tần số hình ảnh B-Mode: 6.0, 8.0, 10.0 MHz
• Tần số hình ảnh Harmonic: 7.0, 8.0, 10.0 MHz
• Tần số CFM/PDI/PWD: 4.0, 5.0, 6.0 MHz
Đầu dò khối
• Bề rộng dải tần số hoạt động: ≤ 2.0 – ≥ 6.0 MHz
• Ứng dụng: Bụng, Sản/Phụ khoa, Niệu
• Số chấn tử: ≥ 128
• Bán kính Convex: ≥ 47.1 mm
• Kích thước vùng tiếp giáp: 62.2 x 34.0 mm
• Bán kính thể tích quét: ≥ 24.11 mm
• FOV: 70° (B), 84° x 70° (Quét thể tích)
• Tần số hình ảnh B-Mode: 3.0, 4.0, 5.0 MHz
• Tần số hình ảnh Harmonic: 4.0, 5.0, 6.0 MHz
• Tần số CFM/PDI/PWD: 2.0, 3.0, 4.0 MHz

