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CF-H170L/ICF-H170L/I
Rutin kolonoskopiya üçün optimal alət 

HDTV görüntüləmə  keyfiyyəti 
və endoskopun daha rahat 

yeridilməsi imkanı



kolonovideoskop

OLYMPUS CF-H170L/I

Əsas özəlliklər

Optik
sistem

Əyilən
hissə

Koaq.

Əyilmə bucaqları Yuxarı 180°/ Aşağı 180°/
Sağa 160°/ Sola 160°

Ümumi 
uzunluq

Sistem
uyğunluğu

Alət 
kanalı

Əlavə su
kanalı

Yeridilən
hissə

Görüntü sahəsi 140°

Görüntü istiqaməti Düz görüntü

2-100 mm

ø 12.8 mm

ø 12.8 mm

ø 3.7 mm

5 mm (distal ucdan)

L: 1680 mm  I: 1330 mm

Görüntü sahəsinin 
dərinliyi
Distal ucun diametri

Yeridilən borunun diametri

İşçi uzunluğu

Kanalın daxili diametri

Dəstəklənir

Minimal görüntü məsafəsi

EndoTherapy aksesuarlarının endoskopik 
görüntüyə daxil olma və çıxış istiqaməti

Su şırnağının endoskopik görüntüyə 
daxil olma istiqaməti

Distal ucun
dettallı təsviri

Yuxarı

Aşağı

SolSağ

İşıq ötürən linzalar

Hava/Su çıxışıObyektiv linzası

Əlavə su kanalı

Alət kanalının çıxışı
L: 2005 mm  I: 1655 mm

OLYMPUS CV-170 Video Sistem Mərkəzi 

Texniki Özəlliklər
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HDTV Görüntüləmə Keyfiyyəti

HDTV keyfiyyətli görüntüləmə sayəsində CF-H170L/I 

endoskopu ekrana daha aydın, detallı strukturlu və dəqiq 

rəngötürməsi olan görüntüləri çıxarmağa və beləliklə daha 

keyfiyyətli müayinə aparmağa imkan verir. 

Bu xüsusiyyət kolonoskopiya zamanı endoskopun

təkrar burulmasının qarşısını almağa (misal üçün S-vari

bağırsaqda) və pasientin anatomik xüsusiyyətlərinə

görə endoskopun sərtliyini  fərdi qaydada dəyişməyə, 

tənzimləməyə imkan verir.

Əlavə su kanalı sayəsində yoğun bağırsaq divarından

selik və müxtəlif üzvi qalıqların yuyulması daha sürətli

və effektiv aparıla bilir. Endoskop dəstəyində müvafiq 

düyməni, yaxud su pompasının pedalını aktivləşdirməklə

müayinə sahəsinin təmizliyi asanlıqla əldə olunur.

Endoskop konnektorunun yeni dizaynı tam hermetikliyi

təmin edir. Su keçirməyən qapağın taxılmasına artıq

ehtiyac yoxdur. Beləliklə endoskopun təsadüfi islaqa

qoyulması nəticəsində onun zədələnmə riski minimuma

endirilmiş olur.

Dar Spektrumlu Görüntüləmə (NBI - Narrow Band Imaging)

rejimi selikli qişa üzərində kapilyarların və digər strukturların

görünmə dərəcəsini artırır. NBI rejiminin tətbiqi ilə aparılan

müayinə patoloji dəyişikliklərə şübhəli olan sahələri aşkar

etməyə köməklik edir.

Yaxın Fokus

Yaxın fokus rejimi selikli qişadan cəmi 2 mm məsafədən 

böyüdülmüş və yüksək detalizasiyası olan görüntüləri əldə

etməyə imkan verir.

Texniki xüsusiyyətlərin, dizayn  və aksesuarların gələcəkdə elan edilmədən dəyişdirilməsi hüququnu istehsalçı özündə saxlayırTexniki xüsusiyyətlərin, dizayn  və aksesuarların gələcəkdə elan edilmədən dəyişdirilməsi hüququnu istehsalçı özündə saxlayır

NBI Dar Spektrumlu Görüntüləmə

Tənzimlənən sərtlik

Əlavə su kanalı  - Water Jet

Su keçirməyən konnektor
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