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System wideo-endoskopii o 
wysokiej rozdzielczości

System wideo-endoskopii 
Sonoscape HD‐330 to system wideo‐endoskopii o 
wysokiej rozdzielczości, który jest innowacyjnym 
produktem z wbudowaną stacją roboczą, 
umożliwiającą proste i szybkie zarządzanie 
danymi. Dzięki zaawansowanej technologii 
przetwarzania obrazu SonoScape, seria HD‐330 
oferuje obraz w bez utraty subtelnych detali 
śluzówki co jest bardzo przydatne w diagnostyce 
endoskopowej . Najnowocześniejsze źródło 
światła ksenonowego zamontowane w  HDL‐330 
oraz ergonomicznie zaprojektowane endoskopy 
EC‐330, NP‐330 i EB‐330 umożliwiają zobaczenia 
najbardziej ukrytych zmian, dając lekarzowi 
wcześniej nieosiągalną perspektywę.

Inteligentna, wbudowana stacja robocza

Doskonałe zarządzanie 
informacjami Pacjenta

Wydajne zarządzanie 
obrazami cyfrowymi:

Informacje o pacjencie mogą 
być tworzone, edytowane, 
zapisywane, wyszukiwane, 
drukowane, oznaczone 
znakiem części ciała, 
przeglądane w formie raportu, 
zapisywane w formie kopii 
zapasowej się i eksportowane.

Informacje o pacjencie mogą 
być tworzone, edytowane, 
zapisywane, wyszukiwane, 
drukowane, oznaczone 
znakiem części ciała, 
przeglądane w formie raportu, 
zapisywane w formie kopii 
zapasowej się i eksportowane.

Obrazy mogą być pobierane, 
archiwizowane, 
przekazywane, wyświetlane i 
wyszukiwane za pomocą 
standardu DICOM.



Procesor obrazu

Główne cechy

Specyfikacja Specyfikacja

W połączeniu z inteligentną wbudowaną stacją roboczą, procesor HD‐330 zapewnia wysoką 
jakość obrazu oraz doskonałe oświetlenie. Wielokrotne porty wyjścia wideo procesora HD‐330 
przekazują obraz o wysokiej przejrzystości bez strat. Ponadto procesor HD‐330 może być 
konfigurowany za pomocą wielu technologii obrazowania.

Doskonałe przetwarzanie obrazu daje najlepszą możliwą jakość obrazu.

Proste i niezawodne działanie.

Efektywność kosztowa i lepsze oświetlenie dzięki ksenonowemu źródłu światła.

Wiele poziomów powiększenia obrazu do natychmiastowego podglądu powiększenia.

4 przyciski konfigurowalne zapewniają doskonałe właściwości manewru zwrotność.

Wbudowany stacja oferuje łatwy dostęp i inteligentne zarządzanie informacją.

Zakres wyjść wideo na monitorze wysokiej rozdzielczości.

Automatyczny balans bieli    z nakładką do balansowania bieli

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)  On / Off

Regulacja tonu koloru   Czerwony: ‐8 do +8; Niebieski: ‐8 to +8

Nasycenie koloru  ‐9 do +9

Wzmocnienie krawędzi  Model 1,2 i 3; Poziom 0‐8

Wzmocnienie kontrastu  Niskie, średnie lub wysokie

Wzmocnienie CHb   0‐8

Automatyczna kontrola jasności   Auto: ‐9 do +9; szczytowa: ‐9 do +9; 

  Średnia:   ‐9 do +9

Powiększenie  x 1.4, x 1.6, x 1.8

Zatrzymanie / zapisanie obrazu   Za pomocą przycisku na endoskopie, 

  klawiatury lub   przycisku nożnego 

Tryb wyświetlania  Pełnoekranowy i podwójny 

Napięcie  100‐240 VAC

Częstotliwość  50/60 Hz

Źródło światła ksenonowego 
Źródło światła ksenonowego w urządzeniu 
HDL‐330 jest idealnym źródłem światła dla 
systemu endoskopowego, zapewniając 
najbardziej naturalny kolor i doskonałe 
oświetlenie. Wykorzystuje ono 
najnowocześniejszą technologię 
oświetlenia, która doskonale emituje i 
przekazuje odpowiednie światło z obiektu 
do endoskopu.

HDL‐330 oferuje  temperaturę barwy 
wynoszącą 5,900K, co jest bliskie 
naturalnemu światłu słonecznemu.
Ksenonowa lampa o mocy 300 Watt jest  
doskonale skoordynowana z endoskopami 
SonoScape.
Funkcja automatycznej / manualnej 
regulacji jasności sprawia, że światło może 
być kontrolowane w prosty sposób. 
Pokazywanie  500 godzin roboczych na 
panelu przednim.
Dostępne są dwa rodzaje specjalnych trybów 
oświetlenia – typ „Filtr” jest idealny do 
obserwacji w trybie jednokolorowym, 
podczas gdy typ „Trans” nadaje się do 
obserwacji wymagającej mocniejszego  
oświetlenia.

Lampa badawcza    Lampa ksenonowa; 300W
Temperatura barwy   5,900K±10%
CRI       >90
Wyjściowy strumień świetlny  1,300 lumenów

Filtr       Filtr optyczny 
Trans      7s maks. oświetlenia
Średnia żywotność lampy  500 godzin (ciągłego działania)

Regulacja jasności    19 poziomów; Auto/Manual
Lampa awaryjna    Lampa halogenowa

Pompa      Pompa przeponowa

Przełączanie ciśnienia    dostępne 4 poziomy (OFF, L, M i H) 
Metoda      Podawanie wody poprzez podniesienie ciśnienia     
       powietrzem w  dementowanym zbiorniku wody 

Napięcie      100‐240VAC
Częstotliwość     50/60 Hz



Wideo Gastroskop 

Gastroskopia  dla górnej części  przewodu pokarmowego

Kolonoskopia dla dolnej części  przewodu pokarmowego 

Bronchoskopia dla przewodu oddechowego

Specyfikacja

Wyjątkowa jakość obrazu 

Optymalne oświetlenie.

Cieńszy i lżejszy korpus kontrolny o ergonomicznej budowie

Szeroki kąt pola widzenia.

Większa możliwość zaginania z lepszą sterownością.

Produkt  
Średnica 
końcówki     

dystalnej ø(mm)

Średnica kanału 
szczypiec 

 ø(mm)

Długość 
robocza 

(mm)

Długość 
całkowita 

(mm)

Pole 
widzenia

(°)

Zakres 
obserwacji

(mm)

Kąt zagięcia 
góra /dół

(°)

Kąt zagięcia 
lewo /prawo

(°)

Wysoka rozdzielczość i wyższa przejrzystość obrazu
Bardzo szerokie (140 °)  pole widzenia z lepszym kąta 
zaginania.
Mniejsza średnica zewnętrzna o różnych rozmiarach kanałów 
instrumentalnych umożliwia łatwiejsze wprowadzanie.
Ergonomicznie zaprojektowany korpus sterujący znacznie 
zwiększa operatywność 

Wideo Kolonoskop 

Wideo Bronchoskop  

Oferuje zupełnie nowy wgląd w drogi oddechowe, do 

celów diagnostycznych i terapeutycznych.

Różne tryby dla różnych wymagań diagnostycznych lub 

terapeutycznych.

Wysoka jakość obrazu dzięki funkcji powiększenia 

elektronicznego pozwala na bardziej dokładną diagnozę.

Kompatybilny z nowoczesnym systemem endoskopowym 

HD-330 


