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PHILIPS ECHOTRANSDUCER LUMIFY S4-1 IOS FUS0325
Toepassing
De Philips Lumify is de draagbare echografieoplossing in combinatie met tablet of
smartphone. Met de Lumify beschikt u over hoogwaardige draagbare echografie voor
medische diagnostiek. Zo kunt u sneller en ter plekke een diagnose stellen en de zorg
verlenen waar het nodig is.

Productinformatie
De draagbare echotransducers en app zijn het resultaat van tientallen jaren expertise en
innovatie in echografie. Ze helpen u snel weloverwogen beslissingen te nemen.

Maak met uw Philips Lumify eenvoudig verbinding met een patiënten-PACS of deel via e-mail
of een gedeeld netwerk beelden, video's en aantekeningen met collega's. Dankzij het app-
platform kunt u uw compatibele apparaat of smartphone breder inzetten, bijvoorbeeld om
op internet te zoeken.

Dankzij de speciale App heeft u realtime updates waarmee u direct beschikt over de
nieuwste functies. De Philips Lumify is de eerste volledig geïntegreerde tele-ultrasound
oplossing waardoor u real-time op afstand kan samenwerken terwijl u aan het scannen bent.

Speciaal aan de Philips S4-1 phased transducer

De Philips Lumify S4-1 is voorzien van de volgende klinische applicaties:

OB/GYN onderzoek: Via de klinische applicatie OB/GYN gebruikt u tissue Harmonic imaging
voor de afbakening van met vocht gevulde gebieden en gedetailleerde weefselvisualisatie in
OB- en Gyn toepassingen.

Longonderzoek: De klinische applicatie Long is geoptimaliseerd voor markering van de
artefacten voor longbeeldvorming en eenvoudige visualisatie van longsliding van de Pleura
interferentie. Geavanceerde beeldvormingstechnieken (Harmonics, SonoCT, XRes) zijn in
deze voorinstelling uitgeschakeld voor een betere visualisatie van tekenen zoals �A-lijnen�
en B-lijnen�.

Abdomenonderzoek: De klinische applicatie Abdomen is geoptimaliseerd voor krachtige
penetratie en veelzijdige abdominale scans. Color Flow kleurflow-optimalisatie. Kunt u per
direct snelle flows in abdominale slagaderen plus trage flows in organen als de nier in beeld
te brengen.

FAST onderzoek: De klinische applicatie FAST is speciaal geoptimaliseerd voor gerichte
traumabeoordeling met sonografie. U beschikt daarmee over sterke penetratie en betere
visualisatie van vrij vocht in de buik voor snelle, betrouwbare onderzoeksresultaten.

ECHO-onderzoek: de klinische applicatie ECHO is geoptimaliseerd om hoogwaardige cardiale
beelden te geven met sterke penetratie voor technisch lastige patiënten. Tissue Harmonic
Imaging zorgt voor haarscherpe visualisatie van met bloed gevulde kamers en
weefselstructuren van het hart. Color flows zijn geoptimaliseerd voor hoge flowsnelheden en
directe visualisatie van de hartfunctie.

Technische specificaties

Beeldvormingskenmerken: 2D, kleurendoppler, M-Modus, geavanceerde XRES, en
multivariate Harmonic imaging
Uitgebreid frequentiebereik: 4 tot 1 MHz
Gezichtsveld: 90 graden
Voetafdruk: 20,2 mm
Scandiepte: Max 24 cm
Markering van middenlijn
MicroB USB-transducer met verwisselbare kabel

Met 1 jaar garantie

Let op: De Philips Lumify werkt op IOS aangestuurd devices. Tablet of Smartphone niet
inbegrepen
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