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GIF-1100

Daha incə dizayn və möhtəşəm aydın görüntü

Daha incə dizayn

Daha incə dizaynlı və yeritmə diametri cəmi 8.9 mm təşkil edən 
GIF-1100 videoskopu həm pasientlər həm də həkimlər üçün
endoskopun yeridilməsi prosedurunu daha da komfortlu edir.
Bu qədər nazik olmasına baxmayaraq GIF-1100 endoskopu
Close Focus (Sıx Fokus - selikli qişadan cəmi 2 mm məsafədə 
aydın görüntü əldə etməyə imkan verir), 2.8 mm geniş alət
kanalı və əlavə su kanalı kimi özəllikləri özündə cəmləşdirir.
 

GIF-1100  endoskopu CV-1500 video prosessoruna 
qoşulduqda prosessorun 5-LED texnologiyalı işıq qaynağı bir 
sıra innovativ görüntüləmə rejimlərini istifadəçinin ixtiyarına
təqdim edir: TXI (Texture and Color Enhancement), 
RDI (Red Dichromatic İmaging), NBI (Narrow Band Imaging).
Eyni zamanda prosessorun görüntü küyünü azaltma sistemi
daha aydın və dəqiq görüntüləmə əldə etməyə imkan verir.

CV-1500 ilə gücləndirilmiş görüntü keyfiyyəti
və innovativ müayinə rejimləri

ErgoGrip

Optik
sistem

Əyilən
hissə

Əyilmə bucaqları
Yuxarı 210°/ Aşağı 90°/
Sağa 100°/ Sola 100°

Ümumi uzunluq

Sistem
uyğunluğu

Alət 
kanalı

Əlavə su
kanalı

Yeridilən
hissə

Görüntü sahəsi 140°

Görüntü istiqaməti Düz görüntü

2-100 mm

ø 8.9 mm

ø 8.9 mm

ø 2.8 mm

3 mm (distal ucdan)

1030 mm

Görüntü dərinliyi

Distal ucun diametri

Yeridilən borunun diametri

İşçi uzunluğu

Kanalın daxili diametri

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 linzalarHava/Su çıxışı

Obyektiv linzası

Əlavə su kanalı

Alət kanalının çıxışı

1350 mm

OLYMPUS CV-1500 Video Sistem Mərkəzi, 
OLYMPUS CV-190/CV-190 Plus  
Video Sistem Mərkəzləri,
OLYMPUS CLV-190 Ksenon İşıq Qaynağı

TXI

NBI 

Ağ işıq

No.2 İdarəetmə düyməsi rahat
vəziyyətdə yerləşir

Əymə tənzimləyicilərinin 
daha rahat idarəolunması

- Close Focus (Sıx Fokus) 

Yeni erqonomik dizayn sayəsində endoskop dəstəyi isitadəçi 
üçün daha stabil, komfortlu və yüngül olmuşdur. İdarəetmə 
düymələri daha rahat vəziyyətlərdə yeləşdirilmişdir.   

- Water Jet - əlavə su kanalı
- One-touch konnektor

Digər özəlliklər

Özəlliklər
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