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Philips Lumify – керування системою 
ультразвукової діагностики для будь-яких 
смарт-пристроїв на базі Android та iOS.    
Готова, коли готові Ви. 

Lumify  



 

 

Захоплюючий прорив у 
технології візуалізації на місці 
надання медичної допомоги. 

 

Lumify - це мобільна система ультразвукової 
діагностики з керуванням у додатку, яка 
надсилає зображення з роздільною здатністю 
Philips на Ваш сумісний з додатком смарт-
пристрій. 

Наша УЗД-модель дозволяє легко провести ультразвукову діагностику. Виконавши три 

простих кроки, можна розпочати роботу. 

Завантажте 
додаток Lumify на 

Ваш смарт-пристрій.* 

Під’єднайте 
датчик Lumify до 

Вашого смарт-пристрою. 

Скануйте 

з високою якістю 

технології візуалізації 
Philips. 

*Див. портал Lumify для переліку сумісних смарт-пристроїв: www.philips.com/lumify-compatible-devices. 

http://www.philips.com/lumify-compatible-devices


Завантажте додаток, під’єднайте, скануйте та 
поширюйте зображення з Вашого смарт-пристрою 
або телефону.  

Наші датчики та мобільний додаток 
включають десятиліття досвіду та 
інновацій в ультразвуковій 
діагностиці, щоб допомогти Вам 
приймати обґрунтовані рішення. 

 
 
 

Lumify поєднує в собі всі переваги інновацій Philips, щоб 
забезпечити для Вас мобільні можливості ультразвукової 
діагностики. 

Lumify  
C 5 -2  

Широкосмуговий 
конвексний 

датчик 

 
Lumify  
L12 -4  

Широкосмуговий 
лінійний 
датчик 

Lumify  
S4 -1  

Широкосмуговий 
фазований 

датчик 

 

Якісна візуалізація 
 

Наші датчики S4-1 1, L 2-4 та C5-2 
забезпечують високу  якість зображення та 
надійність у роботі. 

Просте підключення 
 

Lumify дозволяє легко обмінюватися 
інформацією та співпрацювати з 
колегами та фахівцями. 

Гнучка оплата 
 

Варіанти передоплати та придбання 
дозволяють легко та швидко розпочати 
роботу.  

 

Сьогодні якісна ультразвукова візуалізація доступна на Вашому 

сумісному з системою Lumify смарт-пристрої, мобільним 

додатком та апаратом від Philips. Найновіший 

кардіологічний датчик Lumify, модель S4-1, має попередні 

налаштування для обстеження серця, черевної порожнини, 

легень, області акушерства/гінекології та тесту FAST. Наш 

лінійний датчик L12-4 підтримує різноманітні програми 

клінічної практики, включаючи сканування м'яких тканин, 

опорно-рухового апарату, легень та судин. Конвексний 

датчик C5-2 пропонує попередні налаштування для 

діагностики черевної порожнини, легень, жовчного міхура та 

області акушерства/гінекології.

Мобільна система ультразвукової діагностики Philips 

Lumify дає можливість швидко надсилати та 

обмінюватися зображеннями, нотатками та даними 

діагностики електронною поштою, DICOM на PACS, 

спільну мережу чи локальний каталог. Це надійне та 

всеосяжне рішення з точки зору місця надання 

медичної допомоги, яке приносить простоту, 

мобільність та гнучкість технології ультразвукової 

діагностики. 

Відчуйте якість, гнучкість та мобільність Philips Lumify, 

придбавши систему Ви отримаєте: 

• Датчик Philips Lumify (на вибір) 

• Безкоштовний додаток для ультразвукової діагностики Lumify 

• Постійні оновлення програмного забезпечення 

• Гарантія виробника на обладнання 

• Доступ до послуг та навчання Philips 



titioners.  

 
 

Lumify  дарує три десятиліття досвіду візуалізації 
та інновацій для медичних працівників у клінічній практиці 
 

 
 
 
 

Просто підключіть датчик до порту USB 
Вашого смарт-пристрою, і розпочніть 
сканування. 

Philips  Lumify  пропонує якісне 
зображення та гнучкість з трьома 
датчиками: 
•  C5 -2 широкосмуговий конвексний 

датчик 
•  L12-4 широкосмуговий лінійний датчик 
•  S4-1 широкосмуговий фазований датчик 

Для отримання додаткової інформації 
про гнучкість, простоту та якість 
ультразвуку Lumify  відвідайте сторінку 
www.afsmt.com.ua, або зателефонуйте 
за телефоном: (044) 359-00-88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotator cuff/shoulder Carotid Жовчний міхур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carotid artery and jugular vein Kidney cyst Biceps tendon 

Inferior vena cava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Left ventricle short-axis 
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Сонна артерія та яремна вена   Кіста нирки    Сухожилля біцепса   Коротка вісь лівого шлуночка 

Манжета ротатора плеча    Сонна артерія    Жовчний міхур    Нижня порожниста вена 
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