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EVIS X1
Asanlıqda mükəmməllik. Endoskopiyada yeni standart.

Olympus endoskopiya sahəsində 
dünya lideri olaraq diqqətinizə 
günümüzün ən mükəmməl endoskopik 
videosistemini təqdim edir.

EVIS X1 videosistemində istifadəsi asan 

olan bir sıra yeni texnologiyalar tətbiq 

edilib. Bu yeni texnologiyalar Mədə-Bağırsaq 

Traktı (MBT) xəstəliklərinin aşkarlanması, 

təsviri, təsdiqi və müalicəsi üsullarında 

misilsiz nəticələr əldə etməyə imkan verərək, 

endoskopiyada əsl inqilab yaratmış olur.

®

Olympus həkim-endoskopistlərin 

hər birini, hər gün və hər prosedurda 

dəstəkləməyə çalışır.

Səhifə 2

Aşkarlama

Təsvir

Müalicə



EVIS X1
Asanlıqda mükəmməllik. Endoskopiyada yeni standart.
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https://www.youtube.com/watch?v=qiTC_7szw-s
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ÜSTÜNLÜKLƏRİN
TƏSVİRİ

TXI 
Ağ işığın yeni
texnologiyası

EDOF 
Tamfokuslu görüntüləmə
fenomeni

RDI
Endoterapevtik
prosedurlar zamanı
əminlik



TXI: Ağ işığın yeni texnologiyası
Görüntüləmə teksturunun gücləndirilməsi və rəngötürmənin korreksiyası
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Mədə-Bağırsaq Traktı orqanlarının onkoloji xəstəliklərinin və 
xərçəngönü vəziyyətlərinin erkən diaqnostikası bu xəstəliklərdən 
letallıq səviyyəsinin azaldılması üçün ən vacib şərtlərdən biridir.
Çox vacib bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, bir çox hallarda erkən 
mərhələli xərçəng və ya selikli qişaların xərçəngönü dəyişiklikləri 
o qədər kiçik olurlar ki, onları müayinə zamanı asanlıqla nəzərdən
buraxmaq olar.

TXI texnologiyası selikli qişanın şübhəli sahələrinin (o cümlədən iltihab 

sahələrinin, yastı törəmələrin və yaxud yastılaşmış poliplərin) 

görüntüləməsini yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

TXI rejimində əldə olunan görüntüləməni müəyyən mənada teksturu, 

parlaqlığı və rəngötürməsi gücləndirilmiş adi ağ işıq (WLI) altında müayinə 

rejimi ilə müqayisə etmək olar.

TXI texnologiyasının əsas məqdsədi – endoskopik 
görüntülərin vizualizasiya parametrlərinin 
yaxşılaşdırılması hesabına ADR* göstəricisinin  
yüksəldilməsini təmin etməkdir.

*ADR mədə-bağırsaq sistemi selikli qişalarının epitelial törəməlirinin aşkarlanma tezliyi)



TXI: Ağ işığın yeni texnologiyası
Texnologiyanın iş prinsipi
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TXI
Görüntüləmə teksturunun gücləndirilməsi 

və rəngötürmənin korreksiyası

TXI rejimini aktiv atdikdə müayinə sahəsindən alınan 

ilkin endoskopik görüntü videoprosessorun xüsusi 

proqram təminatı vasitəsilə bir neçə laya bölünür. 

Görüntünün parlaqlığı və teksturu müstəqil olaraq 

ayrı ayrı laylarda gücləndirlir. 

TXI rejimini aktiv atdikdə müayinə sahəsindən alınan 

ilkin endoskopik görüntü videoprosessorun xüsusi 

proqram təminatı vasitəsilə bir neçə laya bölünür. 

Görüntünün parlaqlığı və teksturu müstəqil olaraq 

ayrı ayrı laylarda gücləndirlir. 

Daha sonra bu laylar birləşir, rənglərin 

korreksiyası aparlır və təsvir monitora 

ötürülür. TXI rejimində əldə olunan 

görüntünün yüksək dolğunluğu sağlam 

toxuma ilə patoloji dəyişikliklərə uğramış 

nahiyələr arasında ən incə fərqləri, 

sərhədləri daha dəqiq ayırd etməyə 

imkan verir

Daha sonra bu laylar birləşir, rənglərin 

korreksiyası aparlır və təsvir monitora 

ötürülür. TXI rejimində əldə olunan 

görüntünün yüksək dolğunluğu sağlam 

toxuma ilə patoloji dəyişikliklərə uğramış 

nahiyələr arasında ən incə fərqləri, 

sərhədləri daha dəqiq ayırd etməyə 

imkan verir
WLIWLI TXITXI

https://www.youtube.com/watch?v=1N8gJfCj2rs


NBI: Dədiq diaqnostikanın gücü
Dar spektrli optik rejim
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Patoloji törəmələrin qiymətləndilməsi zamanı onlarda potensial 
histoloji mənzərənin müəyyən edilməsi, invaziya dərinliyinin 
dəqiqləşdirilməsi və bunlara əsaslanaraq müalicə taktikası üzrə 
qərarın verilməsi üçün dəqiq optik diaqnostika olduqca böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

NBI (Narrow Band Imaging) - optik diaqnostika əsasında mədə-bağırsaq 

traktının bütün əsas xəstəlikləri üzrə dəqiq endoskopik rəy formalaşdırmağa 

imkan verən güvənli, zamanla yoxlanılmış optik texnologiyadır. 

* MBT yüxarı şöbələrinin hədəf biopsiyasını aparmağa;

* Aşağı maliqnizasiya riskli törəmələrin histoloji
qiymətləndirilməsini potensial olaraq nəzərə almamağa
(misal üçün, rektosiqmoid nahiyəsinin diminutiv polipləri

   zamanı rezeksiya taktikası – “Resect and Discard”)

* Endoskopik rezeksiyanın ən optimal üsulunu seçməyə;

NBI imkan verir:



NBI: Dəqiq diaqnostikanın gücü
Dar spektrli optik rejim
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NBI
Görüntüləmə teksturunun gücləndirilməsi 

və rəngötürmənin korreksiyası

TXI rejimini tətbiq edəndə müayinə sahəsindən alınan 

ilkin endoskopik görüntü videoprosessorun xüsusi 

proqram təminatı vasitəsilə bir neçə laya bölünür. 

Görüntünün parlaqlığı və teksturu müstəqil olaraq 

ayrı ayrı laylarda gücləndirlir. 

TXI rejimini tətbiq edəndə müayinə sahəsindən alınan 

ilkin endoskopik görüntü videoprosessorun xüsusi 

proqram təminatı vasitəsilə bir neçə laya bölünür. 

Görüntünün parlaqlığı və teksturu müstəqil olaraq 

ayrı ayrı laylarda gücləndirlir. 

Daha sonra bu laylar birləşir, rənglərin 

korreksiyası aparlır və təsvir monitora 

ötürülür. TXI rejimdə əldə olunan 

görüntünün yüksək dolğunluğu sağlam 

toxuma ilə patoloji dəyişikliklərə uğramış 

nahiyələr arasında ən incə fərqləri, 

sərhədləri daha dəqiq ayırd etməyə 

imkan verir

Daha sonra bu laylar birləşir, rənglərin 

korreksiyası aparlır və təsvir monitora 

ötürülür. TXI rejimdə əldə olunan 

görüntünün yüksək dolğunluğu sağlam 

toxuma ilə patoloji dəyişikliklərə uğramış 

nahiyələr arasında ən incə fərqləri, 

sərhədləri daha dəqiq ayırd etməyə 

imkan verir
WLIWLI NBINBI

NBI rejimi aktivləşdirildikdə işıq qaynağı 

hemoqlobinin işıq mənimsəmə spektrinə uyğun 

olan göy və yaşıl rəngli işıq dalğalarını saçmağa 

başlayır. NBI texnologiyası sayəsində səthi 

kapilyarlar və ətraf selikli qişa arasında güclü 

kontrast yaranır. 

NBI rejimi aktivləşdirildikdə işıq qaynağı 

hemoqlobinin işıq mənimsəmə spektrinə uyğun 

olan göy və yaşıl rəngli işıq dalğalarını saçmağa 

başlayır. NBI texnologiyası sayəsində səthi 

kapilyarlar və ətraf selikli qişa arasında güclü 

kontrast yaranır. 

NBI
Dar spektrli optik rejim

Beləliklə NBI rejimi altında aparılan 

müayinə vaskulyarizasiya səviyyəsi 

yüksək olan sahələrin, səthi kapilyar 

və histopatoloji dəyişikliklərə dəlalət 

edən strukturların görüntüləməsini 

asanlaşdırır.

Beləliklə NBI rejimi altında aparılan 

müayinə vaskulyarizasiya səviyyəsi 

yüksək olan sahələrin, səthi kapilyar 

və histopatoloji dəyişikliklərə dəlalət 

edən strukturların görüntüləməsini 

asanlaşdırır.

https://www.youtube.com/watch?v=89_9292eB5g


RDI: Endoterapiya zamanı əminliyin zəmanəti
Qırmızı işıqda dixromatik görüntüləmə
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Mədə-bağırsaq qanaxmaları yüksək letallıq  göstəriciləri 
(5-15%) və əhəmiyyətli müalicə xərcləri ilə səciyyələnərək klinik 
təbabətdə çox ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Bu səbəbdən 
bu məsələdə fəsadların profilaktikası olduqca önəmlidir.

RDI texnologiyası dərin damarların və qanaxma mənbələrinin 

aşkarlanmasının yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qanaxma mənbəyinin daha asan aşkarlanması öz 
növbəsində hemostazı da daha sürətli və rahat edir.
Bu həkimdə stressin azalmasına, özünə əminliyin 
artmasına və nəticədə qanaxmanın qısa müddətdə 
aradan qaldırılmasına imkan yaradır.



RDI: Endoterapiya zamanı əminliyin zəmanəti
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RDI rejimində işıq qaynağı yaşıl, kəhrəba və qırmızı 

rəngli işıq dalğalarını buraxır. Qırmızı və kəhraba rəngli 

işıq yaşıl işıqla müqayisədə toxumaların daha dərin 

qatlarına siraət edir və dərin qan damarlarının 

vizualizasiyasını təmin edir. 

RDI texnologiyası kəskin qanaxma zamanı  yüksək 

qatılıqlı və durulaşmış qan arasında kontrastın 

gücləndirilməsi sayəsində qanaxma mənbəyinin aydın 

aşkarlaması təmin edir.

WLI RDI

RDI

Texnologiyanın iş prinsipi

Qırmızı işıqda dixromatik vizualizasiya

https://www.youtube.com/watch?v=hyMOrUBi284


EDOF: Tam fokuslu görüntü fenomeni
Artırılmış görüntü dərinliyi
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Dəqiq fokuslanmış, yüksək keyfiyyətli endoskopik görüntülər 
patologiyaların aşkarlanma faizinin və diaqnoz dəqiqliyinin 
artırılmasına, məqsədyönlü müalicənin aparılmasına imkan verir. 
Amma praktikada MBT selikli qişasının yüksək keyfiyyətli, dəqiq 
fokuslu endoskopik görüntüsünün əldə edilməsi kifayət qədər 
çətin məsələdir.

EDOF (Extended Depth Of Filed) texnologiyası, fokusu həm yaxında həm də 

uzaqda yerləşən sahələrdə saxlamağa, endoskopik müayinəni tamfokuslu 

rejimdə aparmağa imkan verir. EDOF texnologiyası ilə yanaşı müaynə zamanı 

Dual Focus texnologiyasını da istifadə etmək olar. Bu texnologiya idarəetmə 

blokunda sadəcə bir düyməni sıxmaqla endoskopun distal ucunda yerləşən 

linzanı yaxın fokus vəziyyətinə gətirməyə imkan verir.

EDOF- texnologiyası həkim-endoskopist üçün olduqca  rahat 

bir vasitədir. Selikli qişanın tamfokuslu endoskopik görüntüsünün 

fasiləsiz olaraq monitora ötürülməsini təmin edərək EDOF həkimin hər 

nahiyədə optimal fokusun axtarışına sərf etdiyi vaxta qənaət etməsinə 

imkan verir. Görüntünün daim optimal fokusda olması həkimə 

patoloji törəmələri daha asan aşkalamağa şərait yaradır və diaqnozun 

qoyuluşunda əlavə əminlik verir.
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Endoskopik görüntü endoskopun distal 

ucunda yerləşən linzadan keçərək xüsusi 

optik prizmaya yönəldilir. Bu prizma daxili 

güzgülərin köməyi ilə kadrı 2-yə ayırır. 

Əldə olunmuş bu 2 təsvir endoskopun 

distal ucunda optk prizmanın arxasında 

yerləşən 2 həssas matriksə daxil olur. 

EDOF

Texnologiyanın iş prinsipi

Tamfokuslu görüntü

EDOF: Tam fokuslu görüntü fenomeni

GIF-HQ190 GIF-EZ1500

EVIS X1 videoprsessoru bu 2 eyni 

lakin fokus məsafələrinə görə fərqlənən 

təsvirləri birləşdirərək çox geniş itilik 

diapazonu olan bir təsvirə çevirir.

EVIS X1 videoprsessoru bu 2 eyni 

lakin fokus məsafələrinə görə fərqlənən 

təsvirləri birləşdirərək çox geniş itilik 

diapazonu olan bir təsvirə çevirir.

https://www.youtube.com/watch?v=fTEViwZYBLE


Asanlıqda mükəmməllik.
İki nəsil üçün vahid platforma. İki dünya birləşdi.
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Vahid platfroma: EVIX X1 sistemi qabaqcıl 
tədqiqatları, təcrübəni və innovasiyaları vahid 
endoskopik sistemdə cəmləşdirir.

Əvvəllər bir-biri ilə uyğunlaşmayan endoskop seriyalarını 
birləşdirərək OLYMPUS endoskopik imkanları hamı üçün 
bir qədər də genişləndirdi. EVIS X1 sistemində yaradılan 
çarpaz uyğunluq sayəsində indi Sizə əvvəlki nəsilə aid olan 
2 müxtəlif sistemin bütün modelləri (xüsusiləşdiurilmiş 
modellər daxil olmaqla) əlçatan oldu.

E
L

I
T

E

L
U

C
E
R

A

E
X

E
R

A
 I
II Sistem uyğunluğu 

barədə videoya baxın:

EVIS EXERA III

EVIS LUCERA ELITE

https://www.youtube.com/watch?v=yOs94OEL7CA
https://www.youtube.com/watch?v=2Q1AQDV7Nq0


LUCERA sistemi ilə uyğunluq cədvəli
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LUCERA ELITE

CV-290

CLV-290

190 seriya (EXERA III)

1500 seriya  endoskoplar

1100 seriya  (190 seriyanın davamı)

1200 seriya  (290 seriyanın davamı)

290 seriya (LUCERA ELITE)

260 seriya (LUCERA SPECTRUM)

CV-290

CV-1500

NBI
TXI
RDI

EVIS X1 (Videoendoskoplar)



EXERA sistemi ilə uyğunluq cədvəli
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EXERA III

CV-190

CLV-190

190 seriya (EXERA III)

1500 seriya  endoskoplar

1100 seriya  (190 seriyanın davamı)

1200 seriya  (290 seriyanın davamı)

290 seriya (LUCERA ELITE)

180 seriya (EXERA II)

CV-190

CV-1500

NBI
TXI
RDI

EVIS X1 (Videoendoskoplar)



Asanlıqda mükəmməllik.
Gələcəyin endoskopik məsələlərini həll etmək üçün yaradılıb
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CAD
Süni intellektin 
köməyi ilə 
diqanostika

Gələcək üçün hazır: Süni İntellekt (Aİ)

Olympus daima elə innovasyalar yaradır ki, onlar 
hər dəfə bizim endoskopiya haqqında təsəvvürümüzü 
tamamilə dəyişir, əvvəllər əlçatmaz olan nəticələrə 
nail olmağa imkan verir.

Endoskopiyada yeni nailiyyətlərin əldə edilməsi, diaqnostika, 

müalicə və tədris imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə 

EVIS X1 sistemi yaxın gələcəkdə Süni İnellekt modulu ilə də 

gücləndirilə biləcək. EVIS X1 sisteminin yaxın gələcəkdə 

istifadəyə veriləcək yeni funksiyası CAD – computer aided 

diagnosis – yəni “kompüter köməyi ilə diaqnostika” adlanır. 

Bu texnologiyada Süni İntellekt tətbiq olunub. 

Müayinə zamanı müayinə sahəsindən əldə edilən görüntüləri 

Süni İntelekt öz məlumatlar bazasında olan milyonlarla görüntü və məlumatlarla müqayisə 

edir, aşkarlanan şübhəli törəmələri həkimin diqqətini cəlb etmək üçün çərçivəyə alır, 

onlar haqqında həkimin diqqətinə öz ehtmalını təqdim edir. Bunu bir növ müasir 

fotoaparatlarla müqayisə etmək olar. Obyektivdə insan olduqda fotoaparat onun üzünü 

aşkarlayıb haşiyəyə alır. Amma fotoaparatlar həmin insanın kim olduğu barədə 

heç bir məlumat vermir. EVIS X1 sistemində isə tətbiq olunan Süni İntellekt nəinki şübhəli 

törəməni haşiyəyə  alır, o həm də bu törəmənin xarakteristikası barədə 

ehtimallarını mayinə aparan həkimə təqdim edir.



Əlavə üstünlüklər
İşdən həzz almaq üçün
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EVIS X1 özündə unikal innovasiyalarla bərabər 
zamanın sınağından çıxmış texnologiyaları birləşdirir.

LEDs

5 LED Spectrum texnologiyası
EVIS X1 sisteminə 5 müxtəlif spektrli işıq diodları (LED) daxildir. Bir biri ilə əlaqəli olaraq bu diodlar müxtəlif 
rejimlərdə görüntüləməni təmin edə bilirlər. Unikal kəhraba rəngli diod Olympus tərəfindən özəl olaraq 
RDI rejimində müayinələrin aparılması üçün hazırlanıb.

Sensorlu ekran
EVIS X1 sisteminin idarə olunması ön paneldə yerləşən sensorlu ekran üzərindən aparlır. Bu bütün ayarları 
rahat və tez işə salmağa və eyni zamanda prosedurları, təsvir və məlumatları rahat idarə etməyə imkan verir.

BAI-MAC

BAI-MAC – Təkmilləşdirilmiş Görüntü Keyfiyyəti
BAI-MAC (Brightness Adjustment Imaging with Maintenance of Contrast) - kontrast saxlanılmaqla parlaqlığın 
tənzimlənməsi ilə aparılan görüntüləmə) – bu Olympus video sistemlərində tətbiq olunan yeni görüntələmə üsuludur.
Texnologiya qaranlıq sahələrdə parlaqlığı artırmağa, eyni zamanda işıqlı sahələrdə parlaqlıq səviyyəsini eyni 
saxlamağa və beləliklə harmonik parlaqlıq balansı sayəsində mənfəzdə görmə məsafəsini artırmağa imkan verir.

ErgoGrip – Yeni dizaynlı endoskop idarəetmə bloku
ErgoGrip yüngül və erqonomik idarəetmə bloku həkim-endoskopistlərin komfortunun artırılması, işdən zövq 
almaları üçün dizayn edilmişdir. Bu xüsusilə uzunmüddətli endoterapevtik prosedurlar zamanı çox önəmlidir.



Əlavə üstünlüklər
İşdən həzz almaq üçün
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Dual FocusDual Focus

Dual Focus – 2 standart fokuslu linza texnologiyası
Dual Focus texnologiyası bir düymə ilə görüntünü normal (uzaq) fokusdan yaxın fokusa keçirməyə 
imkan verir. Yaxın fokus rejimi selikli qişanın və kapilyar kələfinin yaxın məsafədən, böyüdülmüş, 
detallı müayinəsini aparmağa şərait yaradır.

Dual Focus – 2 standart fokuslu linza texnologiyası
Dual Focus texnologiyası bir düymə ilə görüntünü normal (uzaq) fokusdan yaxın fokusa keçirməyə 
imkan verir. Yaxın fokus rejimi selikli qişanın və kapilyar kələfinin yaxın məsafədən, böyüdülmüş, 
detallı müayinəsini aparmağa şərait yaradır.

One-Toch konnektor
Bir hərəkətlə endoskopu videosistemə qoşmağa imkan verir. 
One-Toch konnektor
Bir hərəkətlə endoskopu videosistemə qoşmağa imkan verir. 

PRE-FREEZE Funksiyası – yenilənmiş alqoritm
İdarəetmə blokunda Pre-Freeze düyməsini sıxanda sistem qısa zaman kəsiyində müayinə sahəsindən 
çəkilən bir neçə kadrları xüsusi aqoritm əsasında analiz edir bu görüntülər sırasından ən keyfiyyətli kadrı 
istifadəçiyə təqdim edir (yaddaşa yazır). 
Bu funksiya əvvəlki nəsil EVIES EXERA III və EVIS LUCERA ELITE  sistemlərində tətbiq olunan 
funksiyanın yenilənmiş versiyasıdır.

PRE-FREEZE Funksiyası – yenilənmiş alqoritm
İdarəetmə blokunda Pre-Freeze düyməsini sıxanda sistem qısa zaman kəsiyində müayinə sahəsindən 
çəkilən bir neçə kadrları xüsusi aqoritm əsasında analiz edir bu görüntülər sırasından ən keyfiyyətli kadrı 
istifadəçiyə təqdim edir (yaddaşa yazır). 
Bu funksiya əvvəlki nəsil EVIES EXERA III və EVIS LUCERA ELITE  sistemlərində tətbiq olunan 
funksiyanın yenilənmiş versiyasıdır.



Əlavə üstünlüklər
İşdən həzz almaq üçün
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ScopeGuideScopeGuide

RITRITRIT

Scope Guide
Müayinə zamanı kolonoskopun pasientin daxilində real zaman rejimində üçölçülü (3D) sistemdə 

yerləşməsini və hərəkətini izləməyə imkan verir.

Scope Guide
Müayinə zamanı kolonoskopun pasientin daxilində real zaman rejimində üçölçülü (3D) sistemdə 

yerləşməsini və hərəkətini izləməyə imkan verir.

Əlavə su kanalı
Manipulyasiya zamanı selik və digər bioloji mayeləri asanlıqla yumağa və beləliklə 

müayinə və müdaxilələrin görüntüləmə keyfiyyətini yüksəltməyə şərait yaradır.

Əlavə su kanalı
Manipulyasiya zamanı selik və digər bioloji mayeləri asanlıqla yumağa və beləliklə 

müayinə və müdaxilələrin görüntüləmə keyfiyyətini yüksəltməyə şərait yaradır.

RIT kolonoskopun həssas yeridilməsi texnologiyası
RIT (Responsive Insertion Technology) Bu texnologiya özündə kolonoskopun yeridilən hissəsində 
tətbiq edilən bir neçə konstruktiv yeniliyi birləşdirir: PB – passive bending – passiv əyilmə, 
HFT – high force transmission – gücün dəqiq ötürülməsi, və dəyişilə bilən sərtlik (variable stiffness).
Bu yeniliklər kolonoskopun yeridilməsini həm həkim, həm də pasient üçün daha rahat edir.

RIT kolonoskopun həssas yeridilməsi texnologiyası
RIT (Responsive Insertion Technology) Bu texnologiya özündə kolonoskopun yeridilən hissəsində 
tətbiq edilən bir neçə konstruktiv yeniliyi birləşdirir: PB – passive bending – passiv əyilmə, 
HFT – high force transmission – gücün dəqiq ötürülməsi, və dəyişilə bilən sərtlik (variable stiffness).
Bu yeniliklər kolonoskopun yeridilməsini həm həkim, həm də pasient üçün daha rahat edir.



4K UHD Monitor və WM-NP3 endo araba
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CAD
Süni intellektin 
köməyi ilə 
diqanostika

OEV321UH

WM-NP3 endo araba

4K UHD LCD monitor 
Olympus endoskopik 
sistemləri  üçün ideal seçim

Ənənəvi HD görüntüləmə
4K miqyasında 

Optimal kabel 
yerləşdirilməsi

Gözləmə rejimində 
minimal enerji istifadəsi 
- enerjiyə qənaət



Yeni endoskopların icmalı
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Model

Yeridilən 
hissənin 
diametri 

(mm)

Distal 
ucun 

diametri 
(mm)

Alət 
kanalının 
diametri 

(mm)

İtilik 
dərinliyi 

(mm) 
(adi/uzaq)

İtilik 
dərinliyi 

(mm) 
(yaxın/tele)

Görmə 
sahəsi NBI TXI RDI EDOF

Dual 
Focus 

Əlavə su 
kanalı

GIF-EZ1500

GIF-HQ1100

CF-EZ1500DL/I

CF-HQ1100DL/I

9.6 9.9 2.8 3-100 1.5-5.5 140°

140°

160°
(yaxın
/170°)

160°
(yaxın
/170°)

1.5-5.5

2-6

n/a2-100

5-100

3-100

2.8

3.7

3.7

8.9 8.9

12.8 13.2

13.212.8

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ - -

-

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔



EVIS X1 sisteminin əsas üstünlükləri
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EVIS 1 video sistemində istifadəsi asan olan bir sıra yeni texnologiyalar tətbiq edlib. Bu yeni texnologiyalar 
Mədə-Bağırsaq Traktı xəstəliklərinin aşkarlanması, təsviri, təsdiqi və müalicəsi üsullarında misilsiz nəticələr 
əldə etməyə imkan verərək, endoskopiyada əsl inqilab yaratmış olur.

Olympus həkim-endoskopistlərin hər birini, hər gün və hər prosedurda dəstəkləməyə çalışır.

Aşkarlama Təsvir Müalicə

TXI

TXI texnologiyası selikli qişanın şübhəli 
sahələrinin (o cümlədən iltihab sahələrinin, 
yastı törəmələrin və yaxud yastılaşmış 
poliplərin) görüntüləməsini yaxşılaşdırmaq 
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
TXI rejimində əldə olunan görüntüləməni 
müəyyən mənada teksturu, parlaqlığı və 
rəngötürməsi gücləndirilmiş adi ağ işıq (WLI) 
altında müayinə rejimi ilə müqayisə etmək 
olar.

RDI

RDI texnologiyası dərin damarların və 
qanaxma mənbələrinin aşkarlanmasının 
yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

EDOF

EDOF texnologiyası, fokusu həm yaxında 
həm də uzaqda yerləşən sahələrdə 
saxlamağa, endoskopik müayinəni 
tamfokuslu rejimdə aparmağa imkan verir. 

TXI texnologiyasının əsas məqdsədi – 
endoskopik görüntülərin vizualizasiya 
parametrlərinin yaxşılaşdırılması 
hesabına ADR göstəricisinin 
yüksəldilməsini təmin etməkdir.

Qanaxma mənbəyinin daha asan 
aşkarlanması öz növbəsində 
hemostazı da daha sürətli və rahat edir.
Bu həkimdə stressin azalmasına, 
özünə əminliyin artmasına və nəticədə 
qanaxmanın qısa müddətdə aradan 
qaldırılmasına imkan yaradır.

EDOF- texnologiyası həkim-endoskopist üçün 

olduqca rahat bir vasitədir. Selikli qişanın 

tamfokuslu endoskopik görüntüsünün fasiləsiz 

olaraq monitora ötürülməsi sayəsində EDOF 

həkimin hər nahiyədə optimal fokusun 

axtarışına sərf etdiyi vaxta qənaət etməsinə 

imkan verir. Görüntünün daim optimal fokusda 

olması həkimə patoloji törəmələri daha asan 

aşkalamağa şərait yaradır və diaqnozun 

qoyuluşunda əlavə əminlik verir.
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