Ultrassom
Lumify

Philips Lumify – Ultrassonografia para Android.
Preparado para qualquer situação.

A fascinante inovação da
imagem em
atendimentos imediatos
O Lumify é um ultrassom portátil que
proporciona imagens de qualidade
Philips com tecnologia smart.

Mais rapidez no diagnóstico e no tratamento.
Toda a tecnologia a serviço do paciente.

Baixar

Connectar

Realizar exames

o aplicativo Lumify
no seu dispositivo
smart*.

o transdutor Lumify
ao seu dispositivo
compátivel.

com a qualidade extrordinária
da tecnologia de imagem
Philips.

* Consulte a lista de opções de dispositivos compatíveis no portal do Lumify: www.philips.com/lumify-compatible-devices
.

Baixe o aplicativo, conecte, realize exames
e compartilhe imagens com seu smartphone
ou dispositivo compatível com
tecnologia smart.

Nossos transdutores e aplicativos
são fruto de décadas de experiência
e inovação em imagem de ultrassom
e auxiliam na tomada de decisões.

O Lumify combina todas as vantagens da inovação da
Philips para oferecer a legítima mobilidade em seu
ultrassom.

Lumify
C5-2 curvo
de convexo
banda larga

Lumify
L12-4 linear
banda larga

Lumify
S4-1 setorial
banda larga

Imagens de qualidade

Conectividade simples Preço acessível

Os nossos transdutores S4-1,
L12-4 e C5-2 oferecem qualidade
de imagem excepcional e
desempenho.

O Lumify facilita o compartilhamento
de informações e a colaboração entre
colegas e especialistas.

Imagem de qualidade a um
preço acessível para estimular
o acesso à tecnologia de
ultrassom.

Agora, com o Lumify, você pode ter imagens de
ultrassom de alta qualidade em dispositivos
compatíveis com a tecnologia smart, a solução
móvel de hardware e aplicativo da Philips.
O transdutor S4-1 do Lumify é pré-configurado
para exames cardíacos, abdominais, pulmonares ,
obstétricos/ginecológicos e FAST. Já o L12-4
é compatível com várias aplicações clínicas,
incluindo exames de tecidos moles,
musculoesqueléticos, pulmonares e vasculares.
Além disso, o C5-2 conta com pré-configuração
para exames abdominais, assim como de pulmão
e vesícula biliar, além de funções de
obstetrícia/ginecologia.

O Philips Lumify permite enviar e compartilhar de
forma ágil imagens, observações e dados diagnósticos
por e-mail, DICOM a PACS através de uma rede
compartilhada ou diretório local. É uma solução para
testes laboratoriais remotos completos que oferece
simplicidade, mobilidade e flexibilidade.

Agora, a qualidade, flexibilidade e mobilidade
do Phillips Lumify estão à disposição de mais
pessoas graças à sua compatibilidade com
dispositivos móveis Android, sem o custo que
se espera de um equipamento personalizado.
Ao adquirir o Lumify você receberá:
• Um transdutor Philips Lumify
• O aplicativo de ultrassom Lumify
• Atualizações consistentes de software
• Garantia do fabricante de hardware
• Acesso à informação e suporte técnico da Phillips

Lumify oferece três décadas de experiência e inovação
em exames de imagem aos profissionais de Point of Care Atendimento Remoto Imediato.
É só conectar o transdutor à entrada USB
do dispositivo compatível com tecnologia
smart e começar a realizar os exames.

O Philips Lumify proporciona imagens
de qualidade e flexibilidade com três
transdutores, todos banda larga:
• Convexo C5-2
• Linear L12-4
• Setorial S4-1

Manguito Rotador /ombro
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Carótida

Cisto renal

Para obter mais informações sobre
a flexibilidade, facilidade e qualidade
do Ultrassom Portatil Lumify, acesse
https://www.philips.com.br/healthcare/
solutions/ultrasound

Vesícula biliar

Veia cava inferior

Tendão do bíceps

Eixo curto do ventrículo esquerdo

www.philips.com/lumify

