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NOVIDADE!

O colposcópio
3D estéreo
digital!
Made
in
Germany

Estrutura em módulos
Unidade básica, composta de PC, monitor
touchscreen e painel de controle. É possível
fazer combinações individualizadas com
recursos modulares complementares:

Sistemas de visualização
Monitor principal: 3D-Full HD / 3D-UHD (4K)
Monitor complementar: 2D-Full HD / 2D-UHD (4K)
para a paciente acompanhar ou conversar sobre o
exame.
Microscópios binoculares digitais

3D
2D

Diferentes distâncias de trabalho
270 mm até 330 mm
370 mm até 430 mm

Painel de controle complementar
Disjuntor de pé
- um pedal
- dois pedais

Variações de estruturas e de acessórios
Estrutura em sistema de suporte de rodas com três níveis
de ajustamento progressivo de altura
Estrutura em sistema de suporte de rodas com um ajustamento de altura fixável individual e outro em níveis progressivos
Acessórios para a cadeira de exame

Relatório e comunicação
Interfaces para software de consultórios e hospitais
Formatos: DICOM ou GDT

3D
2D

2D
Início

Rede Lan Interfaces
DICOM ou GDT
Ajustamento de
altura em níveis
progressivos

Ajustamento de
altura em níveis
progressivos

Ajustamento de
altura em níveis
progressivos

Modos do monitor touchscreen
Início: exame

Área variável em 400 mm
de distância de trabalho:
Entrada: dados da paciente com teclado digital ou da lista de
trabalho do sistema de software dos pacientes

370 mm - 430 mm

Área variável em 300 mm
de distância de trabalho:
270 mm - 330 mm

Processamento da imagem: marcações em círculos de
evidenciações

Processamento da imagem: Seleção de textos de
diagnósticos (seleção múltipla)

Montagem da
cadeira

Observação posterior da imagem: Apresentação de imagens
anteriores no monitor principal e no touchscreen

3D
2D

2D

Rede Lan interfaces
DICOM ou GDT

Ajustamento de
altura por níveis

Ajustamento de altura
fixável e individual

Características especiais
Unidade estéreo de câmera
Distância de trabalho entre 270 mm e 330 mm
ou
Distância de trabalho entre 370 mm e 430 mm
Clock Face
mostrador digital para localização e relatório inequívocos
do processo diagnóstico

Quarter Zoom
A imagem é dividida em quatro e um quarto da imagem se
apresenta com aumento duplicado
Autofoco (AF) e foco manual
Focagem rápida por meio da mais recente tecnologia de lentes
líquidas
Ergonomia
Postura de trabalho reta e sem prejudicar a coluna
Preservação da intimidade da paciente e criação de uma atmosfera 		
de confiança por meio da separação do ambiente da câmara daquele
do sistema de visualização, devido ao atalho digital
Análise de imagens armazenadas no formato de dados originais 		
máx.18 megapixels (RAW)
High Power LEDs de tecnologia mais recente
luz branca e outras cores de luz (filtro de cor digital), intensidade
da luz regulável por ajuste fino
Apresentações do monitor
- em tempo real
		 (taxas de atualização de até 40 imagens/seg.)
- com apresentação em picture-in-picture para orientação
		 contínua durante o exame
- Ampliação de 3 a 15 vezes por meio de
		 ajustes finos ou predefinidos
Monitor principal alternável, exibição 3D em 2D e vice-versa
Touchscreen 2D para operação multifuncional
- Funções de comando
- Processamento de imagem por meio de marcação em círculos
		 e texto de diagnóstico
- serve também para a paciente acompanhar

Áreas do touchscreen

Dados da paciente
Aumento
Intensidade da luz
Barra de status

Barra de menu

Exibição de
imagem e
vídeo com
possibilidade
de seleção

luz branca e outras cores de luz (filtro de cor
digital), intensidade da luz regulável por ajuste fino
Remover

Câmera 1

Câmera 2

Desligar
Função standby

Autofoco rápido
Luminosidade + / -

Tecla de
programação
livre
Troca de visão
2D/3D

Zoom + / -

Cor da luz branca,
verde, azul

Grau de aumento
anterior/ mín.

Clock Face
on / off
Grau de aumento
posterior / máx.
Foco
manual + / -

Congelar/ armazenar imagem
Deslocamento da imagem
ROI (Region of Interest)

Autofoco

Info rm aç õ e s t é cni ca s

± 45°
+ 45°
- 15°

± 15°
± 110°

± 90°

± 15°

± 115°

1500 mm
± 37,5°

± 135°

± 45°

± 45°
± 180°
1000 mm

1000 mm

+ 130° / - 180°

± 170°
475 x 565 mm

770 x 660 mm

SOFTWARE
Reprodução da imagem

imagens estereoscópicas digitais em 3D ou
imagens digitais em 2D

Imagens em tempo real

até 40 Hz de taxa de atualização em full HD

Aufnahmefunktion

Bild und Video (JPEG, PNG, AVI, DICOM)

Característica do Software
– teclado de membrana

Exibição de imagem e vídeo com possibilidade de
seleção
Barra de status

Interface para
Desligar / Função standby
A - autofoco rápido
CÂMERA/ LENTE

2D / 3D - Monitor principal alternável, exibição
3D em 2D e vice-versa

Resolução da câmera

2 x 18,10 megapixels

Aumento

de 3 a 15 vezes em 300 mm / 400 mm distância
de trabalho e em 750 mm de distância de trabalho
para monitor 3D (26”); aumento ótico: de 3 a 10
vezes

Escala de visualização
= aumento do display
(corresponde à especificação de aumento em
colposcópios análogos
com binoculares)

de 9 a 45 vezes em 300 mm / 400 mm de distância de trabalho e em 250 mm de distância
de análise para monitor 3D (26”); 250 mm é o
alcance visual de referência conforme a norma
“Microscopes with digital imaging displays: ISO
18221:2016(E)”; aumento ótico do display: de 9
até 30

Luminosidade + / - (Exibição da intensidade da
luz em porcentagem no touchscreen)

Focalização

Autofoco e foco manual

Profundidade de campo

10 mm

Apagar

Equilíbrio de branco

predefinido

Campo variável em 300
mm distância de trabalho

270 mm até 330 mm

Campo variável em 400
mm distância de trabalho

370 mm até 430 mm

Clock Face
F+ / F- foco manual
AF - Autofoco
Deslocamento da imagem da área de exame
ROI (Region of Interest)
Congelar/ armazenar imagem
Ajustes do tamanho até máx. / mín.
Aumento de ajuste fino até máx. / mín.

Características do Software - Touchscreen

Barra de menu no modo
de exame

Barra de menu no modo
de imagem congelada

• Exibição do ajuste de aumento
• Intensidade da luz em porcentagem
• Exibição da função de ativação correspondente
Software DICOM ou GDT para consultórios e
hospitais
USB, LAN, HDMI, DVI, conexão para o disjuntor
de pé

B - Tecla de programação livre

Cor da luz branca, verde, azul

Dados da paciente

Exibição de imagens e vídeos armazenados
para controle e nova análise

Inserção pelo teclado virtual ou por lista de
trabalho
• emite-se a lista de trabalho pela interface
DICOM ou GDT do sistema de software dos
pacientes
• Quarter Zoom
• Cor da luz - branco, verde, azul
• Armazenar vídeo start / stop
• Marcação em círculos (diferentes cores)
• Remoção da marcação em círculos
• Seleção de textos diagnósticos
(seleção múltipla)
• Armazenamento de imagem em pen-drive ou
direto no sistema de software dos pacientes,
por interface DICOM ou GDT
• Apagar: Finalização do modo congelado de
imagem sem armazenamento

ILUMINAÇÃO
High Power LEDs de
tecnologia mais recente

máx. 40.000 lux em 300 mm / 400 mm de
distância de trabalho

Temperatura da luz

5726,85 ° Celsius

Comando de luminosidade

regulável para ajuste fino

Filtro de cor

Filtro digital para verde e azul

VISUALIZAÇÃO
Monitor principal

3D: Full HD e UHD (4K)

Monitor complementar

2D: Full HD e UHD (4K)

Touchscreen

2D: Full HD touch display; monitor 13”;
opção de monitores maiores até 19”

Binoculares digitais

3D: Full HD
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