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NASOFARYNGOSKOP 2,8mm

Dane:
- rozdzielczo ść obrazu: 18 tyś. pixeli
- pole widzenia: 70°
- głębokość pola: 2,5-50mm

- średnica wziernika: 2,8 mm

- długość wziernika: 300 mm

- zakres zgięcia końcówki: 150°

     Artroskopia           Laparoskopia           Ginekologia           Urologia           Sinuskopia          ENT
Monitory      Kamery     Źródła światła        Rejestratory    Pompy   Shavery     Insuflatory      Elektrochirurgia
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DWUMODUŁOWY UNIT LARYNGOLOGICZNY o wymiarach:
Części diagnostycznej: wysokość 87cm, szerokość blatu 60cm, szerokość całkowita z dodatkowym blatem
roboczym i połką z kuwetami na endoskopy 120cm, głębokość 63cm
Części instrumentarium: wysokość 87, szerokość 69cm, głębokość 50cm
Dodatkowy regulowany blat roboczy.
Podstawa unitu osadzona na kołkach umożliwiających łatwe przemieszczanie.
Obudowa wykonana z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej, pokrytej farbą o drobnoziarnistej strukturze. 
Blat
części diagnostycznej pokryty specjalnym tworzywem odpornym na czynniki chemiczne.
Powierzchnia unitu wykonana z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie.
Unit można podłączyć do instalacji wodno–kanalizacyjnej z automatycznym oprożnianiem i poborem wody.
Moduł diagnostyczny unitu wyposażony w:
• dotykowy panel sterowania LCD
• wbudowany podgrzewacz do lusterek
• wbudowane źrodło światła LED, z regulacją natężenia źrodła światła na panelu w zakresie 0-100% mocy
• funkcję podgrzewania narzędzi, realizowaną za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania
• wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min.
• zbiornik wody oraz butlę ssaka, co czyni unit niezależnym od instalacji wodno – kanalizacyjnej
• słoj z systemem oprożniania
• wbudowany system irygacji, wyposażony w elektroniczny układ, sterujący podgrzewaniem i z możliwością
regulacji temperatury wody 34-39°C
• wskaźnik temperatury wody
• miskę do płukania ucha, posiadającą podłączenie do systemu ssącego oraz wycięcie na ucho małe oraz
duże
• system sprężonego powietrza, w tym 3 rozpylacze do lekow w płynie, z końcowkami
• system sprężonego powietrza z możliwością regulacji, system wyposażony w zestaw oliwek Politzera
• urządzenie do dezynfekcji endoskopow promieniowaniem UV (możliwość dezynfekcji min 5 endoskopow w
jednym czasie)
• 3 podgrzewane kuwety na endoskopy, o przekroju do 6 mm
• 2 podgrzewane kuwety na endoskopy, o przekroju do 10 mm
• światłowod 3,5 mm, o dł. 180 - 250 cm
• lampę zabiegowa LED
• monitor 22 calowy
• dodatkową połkę z 1 uchwytem na kamerę i 3 kuwetami na endoskopy giętkie lub sztywne w zależności od
potrzeb.
• uchwyt na lampę nagłowną
• uchwyt na kamerę endoskopową
• uchwyt monitora



Moduł instrumentarium unitu wyposażony w:
• dwupoziomowy blat; gorny blat wyposażony w minimum 6 stalowych tac przeznaczonych do
przechowywania narzędzi, zamykany przezroczystą pokrywą, umożliwiającą obserwację stanu ilościowego
narzędzi oraz dolny blat – wysuwany, do pisania/przygotowywania
• połkę z wbudowanym podświetleniem
• 4 szuflady z mechanizmem cichego domykania
• kuwetę dedykowaną brudnym narzędziom
• kubeł otwierany za pomocą pedału nożnego

Fotel pacjenta
• sterowany elektrycznie, za pomocą przełącznika nożnego
oraz przyciskami umieszczonymi po obu stronach fotela
• składane podłokietniki
• kąt obrotu 360°
• pozycjonowanie w gorę i w doł 560mm-760mm
• kąt pochylenia oparcia 90°-180°
• przedłużenie zagłowka: 0-200mm
• wymiary fotela w poz.siedzącej: 790mm x 730mm, wys.1360mm
• wymiary fotela w poz.leżącej: 185mm x 730mm
• waga 105kg
• maksymalne obciążenie 150kg
• tapicerka w kolorze niebieskim lub szarym



Krzesło lekarskie
• wysokość powierzchni: 470-600 mm
• kąt obrotu: 360o
• maksymalne obciążenie: 100kg
• hydrauliczne wspomaganie nacisku
• tapicerka w kolorze niebieskim lub szarym

Zdjęcie poglądowe gabinetu otolaryngologicznego



 



 

1200S Full HD Kamera, Monitor 4K i źródło światła LED 
Kamera jest kompatybilna ze wszystkimi sztywnymi endoskopami, oraz giętkimi w standardzie 

Storz, R. Wolf. Są też dostępne łączniki dla giętkich endoskopów Olympus lub Pentax.  

 

 

 
Kamera 1200S  jest nową generacją medycznych kamer full HD/4K, posiada  wysoce wydajny 
system kodowania obrazów wideo HEVC H.265                
w pełni Cyfrowe Przetwarzanie obrazu. 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1920x1080pixel, 
zero opóźnienia.                                
Wbudowane 100 W źródło światła LED oraz 2,5 m światłowód, nadaje się do wszystkich operacji. 
 
 

CECHY Kamery: 

 Rozdzielczość: 

Kamera 1200S  jest wyposażona w najnowszy przetwornik Sony 1/1.9 IMX  CMOS 

superior  full HD 1920X1080p obraz w czasie rzeczywistym.  

 Wyjścia: 

Obsługa 3x HDMI,1x USB 3.0 Hi speed, równocześnie można połączyć  4 monitów  w tym 

samym czasie i każdy  monitor może pracować w różnych rozdzielczościach. 

 Funkcja zamrażania obrazu  

 Funkcja OSD - menu wyświetlane na ekranie monitora 

 Funkcja Flip - obraz lustrzany pomocny w niektórych aplikacjach 

 Ustawienia trybu koloru, jasność, kontrast, gamma itp. 5 zestawów parametrów może być 
szybko wybrane i zdefiniowane przez użytkownika. 

 Zoom optyczny 0-16x 

 Zoom cyfrowy 16-30x 

 Wbudowany monitor 15.6” firmy DELL 
       Rozdzielczość Monitora: 4K Ultra HD 3840x2160pixel 

 Wbudowane źródło światła LED: 

      100W LED odpowiada 300 W światło ksenonowe, wystarczające dla wszystkich 

medycznych 

       specjalizacji. 

 Dotykowy Panel LCD 

       Ponad 50,000 godzin żywotności, nie ma potrzeby zmiany żarówki 

       natężenie światła można regulować. 

       światło może działać oddzielnie. 

 

 Głowica Kamery: 
       głowica kamery jest wykonana z aluminium, mały rozmiar i waga 
       IP8X wodoodporny. 3 metry długości  kabla.  
       1 przycisk z 5 funkcjami. Zamrożenie obrazu, zoom + i -, balans bieli, menu. 
       F22 łącznik, nadaje się do większości endoskopów  sztywnych i giętkich. Łącznik 

mocowania         standard C. zakres f=13-29 
 
 
 
 
 
 
Wymiary: 
mały rozmiar (370mm * 240mm * 76mm) i  waga (4.5 kg) 
niski poziom hałasu (< 45dB) 
szeroki zakres napięcia (110 V-250 V) 

 
 



 
Parametry techniczne: 

Kamera Full HD 

przetwornik 1/1.9  Sony IMX CMOS 

pikseli 2,130,000 Pikseli 

Interfejs wyjściowy 3xHDMI, 1x USB 3.0 

Rozdzielczość wyjściowa 1920*1080p 60FPS 

Balans bieli 
Auto (Lock), Manualny, 

standardowy 

Zoom Optyczny 0-16X 

Zamrożenie obrazu tak 

Regulacja jasności tak 

SNR > 42dB 

Zoom Cyfrowy 16-30X 

 Rozdzielczość Monitora 15,6” 4K 3840x2160 (UHD) 

cyfrowa Redukcja Szumów tak 

Tryb koloru tak 

obraz Lustro tak 

obraz Pozycji pionowe 

Back Light Compensation tak 

Źródło światła  

Źródło światła LED 

moc Assumption 100 W 

Lux > 4,000, 000lx 

Temperatura barwowa 5500 K 

Regulacja jasności tak 

      Dane techniczne 

całkowita Moc 140 W 

Napięcie wejściowe AC110V-250V 50/60Hz 

poziom hałasu < 45dB 

Temperatura pracy 5˚-40˚ 

wymiar 370mm * 240mm * 75mm 

Waga  4.5Kg 

  

 Zawartość: 
 1.Urządzenie. 
 2.1200s Full HD kamera Procesor z wbudowanym monitorem 
 3.Głowica kamery z F22 łącznik. 
 4.2.5metra światłowód. 
 5.Kabel HDMI o dł.1,8m.  
6.kabel USB 3.0  
7.kabel zasilający. 
 8.Instrukcja. 
 9.Walizka do łatwego przenoszenia  



 



KAMERA ENDOSKOPOWA 

 

 ProCam II 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Image Data 

Sensor 1/3” Sony Super HAD CCD II 

Pixels 600,000 Pixels 

Output Interface AV(BNC)/USB2.0 

Output Resolution 

PAL: 1020H*596V 

 NTSC:  1020H*508V TVL 

White Balance Auto(Lock) 

Sensitivity 0.01Lux 

Image Freeze No 

Brightness Adjustment Yes 

SNR >48dB 

Scanning Mode Progressive Scanning 

Vertical Resolution 700TVL 

Digital Noise Reduction AUTO 

Color Gain AUTO 

Back Light Compensation AUTO 

Mini Monitor 

Resolution 370*272 

View Angle 160° 

Brightness/Contrast/Saturation Yes 

Brightness 300cd/㎡ 

Response Time ＜12ms 

Software 

System 

Windows® 7 

Windows® 10 

Output 
PAL: 768*576@25fps NTSC: 

720*480@30fps 

System Data 

Environment -20℃-40℃ 

Power adaptor AC 110V-240V 

Total Power Assumption 2.5W Max 



 


