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Ustalamy nowe standardy 

naszymi innowacjami

HD‐320 System 
wideo‐endoskopii 
Sonoscape HD‐320 to system wideo‐edoskopii, 

który w połączeniu z innowacyjnym źródłem 

oświetlenia LED, ustanawia nowe kryteria dla 

endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej. 

Zapewnia on nieporównywalną jakość 

obrazowania, oferując lekarzom produkt o 

znakomitej ergonomii.

Doskonałe źródło światła LED dla wideo‐endoskopii 

Przejrzystość 
i dokładność 

Wygoda 
i żywotność 

Wydajność 
energetyczna 

Temperatura barwowa: 
5700K  +/- 10% Żywotność eksploatacyjna 

> 50 000 godzin

Wyjściowy strumień świetlny: 
800 Lumenów

Temperatura barwowa światła 

dziennego wynosi około 5,600K, 

czyli prawie tyle samo co HDL‐

320E. Wskaźnik oddawania barw 

najnowszych lamp LED wynosi 

ponad 90%.  Daje to najbardziej 

przejrzysty obraz, zapewniający 

dokładność diagnostyczną

Żywotność eksploatacyjna lampy 

LED modelu HDL‐320E wynosi 

ponad 50.000 godzin; wymiana 

lampy LED staje się niemal 

zbędna. Urządzenie jest o wiele 

wygodniejsze w utrzymaniu i 

zmniejsza ryzyko przy wymianie 

lampy.

Wydajna energetycznie lampa 

LED daje się bardzo silne białe 

światło wyjściowego strumienia 

światła o wartości  800 lumenów 

przy poborze mocy wynoszącym 

tylko 50W . Zapewnia to 

doskonałe wyniki diagnostyczne i 

terapeutyczne w oszczędny  

sposób.

Wskaźnik oddawania barw 
>90%



Automatyczny balans bieli po naciśnięciu jednego przycisku 

Stacja robocza 
endoskopu

HD‐320 potrafi oddawać wiernie kolor dzięki nakładce służącej do  automatycznego 

balansu bieli. Urządzenie potrafi automatycznie dostosować kolor do panujących 

warunków.

Przesłona
Krawędź tkanki może być wzmocniona na trzech poziomach poprzez zastosowanie 

przesłony.

Funkcja okna
Możliwość wyboru wielkości obserwowanego obszaru (od małego do dużego), co 

pomaga lekarzom powiększyć wskazany obszar i poprawić jakość diagnozy.

Wzmocnienie koloru
Możliwość regulacji poziomu nasycenia koloru do lepszego prowadzenia obserwacji, 

od ‐19 do + 19.

Pokrętło regulacji gęstości optycznej światła 
Pokrętło w źródle światła umożliwia dokładną i wygodną regulację

Lekarze mogą przygotowywać i drukować wyniki 

diagnozy za pomocą stałego formatu 

raportowania, albo samodzielnie określić nowy 

format raportowania, dzięki systemowi 

inteligentnej, zewnętrznej stacji roboczej.



Procesor obrazu

Źródło światła 

Dla dolnej górnej części  przewodu pokarmowego 

Dla dolnej części  przewodu pokarmowego 

Produkt EG‐330

9,3

2,8

1050

120

3‐100

Góra 210°,  Dół 90°; Lewo 100°, Prawo 100°

Średnica końcówki dystalnej 

Średnica kanału szczypiec  ø(mm)

Długość robocza (mm)

Długość całkowita (mm)

Zakres obserwacji (mm)

Kąt zagięcia 

W pełni cyfrowy procesor obrazu HD‐

320 jest łatwy w obsłudze i ma 

kompaktowe rozmiary. Jest również 

kompatybilny z endoskopami serii EG‐

330 i EC‐330. Inteligentny 

automatyczny balans bieli i funkcja 

regulacji kolorów, pomaga odtwarzać 

realistyczne obrazy i zapewnia stabilną 

pracę.

Wyjątkowe działanie lampy LED 

sprawia, że jest ona idealnym źródłem 

światła dla endoskopii. Jej wierne 

oddanie kolorów, prawie stałe źródło 

światła i duża wydajność optyczna są 

idealnym pomocnikiem każdego 

diagnosty.

Endoskopy serii EC‐330 przeznaczone dla dolnej części  przewodu pokarmowego oferują wysoką ostrość i 

dużą rozdzielczość obrazu, a także dobre parametry wprowadzania, które redukują dyskomfort pacjentów i 

wysiłek lekarzy . Wielofunkcyjność  pomaga lekarzom dostosować urządzenie do różnych pacjentów i 

warunków badania.

Obserwacja

Jasność

Okno

Balans bieli

Napięcie

Zasilanie
Napięcie

Lampa badawcza

100‐240V AC; ± 10%

50/60 Hz; ± 3 Hz

lampa LED; 50W

5,700K±10%

800 lumenów

50 000 godzin

Regulowana ciągle

Normalna

Lampa halogenowa

Temperatura barwy

Średnia żywotność lampy

Regulacja jasności

Tryb intensywności 

Lampa awaryjna

Pompa

Metoda

Produkt
Średnica
końcówki 

dystalnej ø(mm)

Średnica kanału 
szczypiec  ø(mm)

Średnica kanału 
szczypiec  

ø(mm)

Długość 
robocza 

(mm)

Pole 
widzenia 

(°)

Zakres 
obserwacji (mm)

Kąt zagięcia 
góra /dół (°)

Kąt zagięcia 
lewo /prawo

(°)

Rodzaj ochrony 
przeciwporażeniowej 

Waga

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)

Klasa I

Typ BF

360 x 135 x425 mm

10,2 kg

Stopień ochrony przeciw
porażeniowej 
zastosowanych części

Podawanie wody poprzez podniesienie ciśnienia 
powietrzem w  dementowanym zbiorniku wody 

dostępne 2 poziomy

Pompa membranowa

Przełączanie ciśnienia

Wyjściowy strumień świetlny

Częstotliwość 

Oświetlenie

Podawanie 
powietrza

Podawanie 
wody

Klasyfikacja 
(medyczny sprzęt 
elektryczny)

Rozmiar

Częstotliwość 

Waga

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 360 x 115 x 450 mm

6.5 kg

Kolory

Przesłona

Regulowana od 0 do 9

Kontrola przesłony (jasna/średnia/najwyższa)

Regulacja koloru (‐19 do +19)

Kontrola automatycznego balansu bieli

100‐240 V AC; ± 10%

50/60 Hz; ± 3 Hz
Zasilanie

Rozmiar

Automatyczny obszar fotometrii 
(mały/ średni/duży)

Stacja robocza 
endoskopu

Kolonoskopia


