
Videonasofaryngoskop

✔ Wyraźny, pełnoformatowy obraz za pośrednictwem technologii wideo Chip-in-Tip (CMOS).

✔ Jasne i jednorodne oświetlenie za pomocą zintegrowanego oświetlenia LED.

✔ Doskonałe odchylenie końcówki dystalnej 135 ° umożliwia podgląd trudno dostępnych obszarów.

✔ Cienka i niezwykle elastyczna, 3,8 mm sonda dla większej wygody pacjenta.

✔ Ergonomiczna konstrukcja rękojeści zwiększa komfort pracy lekarza.

✔ Łatwe uruchomienie bez konieczności dostrajania kamery lub balansu bieli.

✔ Cicha praca kontrolera.

✔ Niski koszt użytkowania.

✔ Dopuszczony do dezynfekcji wysokiego stopnia (DWS).

Ten  videonasofaryngoskop  zachwyca  łatwością  obsługi  i  wysokim  poziomem  innowacyjności.  Ulepszona

ergonomiczna  rękojeść  z  łatwo  dostępną  dźwignią  i  przyciskami  funkcyjnymi  zapewnia  przyjazną  dla

użytkownika obsługę. Doskonała konstrukcja i zastosowanie wysokiej jakości materiałów zapewnia dłuższą

żywotność użytkowania.
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Videonasofaryngoskop (zestaw) numer katalogowy 31.0010s.cam

Videonasofaryngoskop,  kontroler  EC150,
oprogramowanie  na  CD  (versja  demo),  tester
szczelności, walizka transportowa

System optyczny 

Sensor obrazu CMOS

Rozdzielczość obrazu QVGA

Pole widzenia 85 °

Kierunek patrzenia 0 °

Głębokość pola 6 - 60 mm

Końcówka sondy

Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 3,8 mm

Długość robocza 300 mm

Zintegrowane oświetlenie LED  Tak

Sekcja giętka

Zasięg Góra 135 ° / 135 °  dół

Sprawdzone pod kątem następujących metod czyszczenia i dezynfekcji w niskich temperaturach:
Ręczne / mechaniczne czyszczenie i dezynfekcja, sterylizacja STERRAD ® 100s i EtO-Gas:
Dezynfekcja wysokiego stopnia (DWS).

Kontroler kamery EC150

Przedni panel kontrolny Intensywność LED / On-Off

Wyjścia 2 x Video (CVBS), 1 x USB

Monitor (zalecany15 cali), zewnętrzne urządzenie rejestrujące lub oprogramowanie komputerowe,
chusteczki dezynfekcyjne są dostępne na życzenie klienta.

  końcówka dystalna dźwignia odchylenia przyciski funkcyjne

Producent:
Karlheinz Hinze Optoengineering GmbH&Co.
Kieler Str. 464-470, D - 22525 Hamburg, Germany 
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