
OPTERA     
Bir addım öndə



PLANLI  MÜAYİNƏNİN YENİ  STANDARTI 

OLYMPUS endoskopiya sistemləri uzun illərdir ki, dünyada bu sahədə standartları müəyyən edir. 

Bu məsuliyyəti dərk edərək biz,  icad etdiyimiz texnologiyalar sayəsində səhiyyə mütəxəssisləri üçün yeni 

dəyərlər yaratmağa çalışmışıq. Əlbəttə ki, biz endoskopiyanın imkanlarını daha da genişləndirməyə davam 

edəcəyik. İndi bizim texnologiya daha yığcam oldu. Bu isə planlı skrininq müayinələr üçün əlavə üstünlüklər verir.  

Əvvəllər mümkün olmayanlar, indi yeni standarta çevrilmişdir. OLYMPUS Optera -nı qarşılayın!

· Dəqiq görüntüləmədən bir addım öndə: görüntülərin HDTV formatında qəbulu və emal edilməsi planlı skrininq

müayinələrə müasir imkanlardan bir addım öndə olmağa imkan yaradır.

· Adi rahatlıqdan bir addım öndə

· Bugünkü effektivlikdən bir addım öndə
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DƏQİQ GÖRÜNTÜLƏMƏDƏN BİR ADDIM ÖNDƏ 

HDTV

HDTV -görüntüləmə funksiyasına malik olan Optera 

endoskopları yüksək çözümlüklü, tam detallı və kəskinlikli 

görüntülər əldə etməyə imkan verirlər. Nəticə - minimal   

küylü və minimal "halo" effektli əla görüntüləmə. 

Bu andan etibarən yüksək dəqiqlikli görüntüləmə bir 

standart olacaqdır. 

GIF-H170

GIF-H170

415 nm: selikli qişa 
üzrəində kapilyarlar qəhvəyi 
rəngdə göstərilib 

540 nm: selikaltı təbəqədə 
yerləşən venalar göy 
rənglə göstərilib

CF-H170L/I

CF-H170L/I

Ağ işıq Dar Spektrumlu Görüntüləmə (NBI)

Dar Spektrumlu Görüntüləmə (NBI)

Dar Spektrumlu Görüntüləmə (NBI - Narrow Band Imaging) 

rejimi selikli qişa üzərində kapilyarların və digər strukturların 

görünmə dərəcəsini artırır. Bu isə ümumi müayinə keyfiyyətini 

yüksəltməyə və ehtiyac duyulmayan artıq invaziv prosedurların

(misal üçün  biopsiyaların) aparılasını minimuma endirir.  

Dar Spektrumlu Görüntüləmə (NBI) indi Optera sistemində də 

əlçatan oldu və maksimal effektivlik üçün onu HDTV 

texnologiyasıilə müştərək istifadə etmək olar. 

Dar Spektrumlu Görüntüləmə  (NBI) texnologiyasının strukturu

Dar Spektrumlu Görüntüləmə (NBI) — selikli qişa üzərində damarların və digər 

strukturların  görünmə dərəcəsini artıran optik görüntülərin gücləndirməsi 

texnologiyasıdır. Məlumdur ki, mədə-bağırsaq traktı zəngin selikli qişaya və güclü 

qan təchizatına malikdir. Bu səbəbdən selikli qişa dar spektrumlu işıqla 

şüalandırılanda onun əhəmiyyəil hissəsi hemoqlobin tərəfindən mənimsənilir və 

ancaq səthi toxumalara daxil ola bilir. Bu effekt damarlar və ətraf selikli qişa 

arasında  kontrastın güclənməsinə və damarların daha dəqiq ayırd edilməsinə 

səbəb olur. 

Yaxın fokus 

Yaxın fokus funksiyası sayəsində əvvəllər böyütmə ilə aparılan adi müayinə zamanı fokusdan kənarda qalan patoloji ocaqları indi 2 mm məsafədən 

dəqiqliklə izləmək mümkündür.  Siz selili qişaların incə strkturlarını və damarlarını müayinə edib onların dəqiq, böyüdülmüş görüntülərini əldə edə 

bilərsiniz. 



Pre-Freeze funksiyası 

Yeni Pre-Freeze (Qabaqlayıcı Stop Kadr) funksiyası vaxta qənaət 

etməyə və keyfiyyəti qənaətbəxş olmayan statik görüntülərin qeyd 

olunması ehtimalını azaltmağa imkan verir. CV-170 videomərkəzi 

prosedur zamanı müayinə nahiyəsindən əldə olunan görüntüləri 

sürətli və fasiləsiz olaraq  daxili yaddaşa yazır. Statik görüntünün 

qeydi (freeze) zamanı  Pre-Freeze funksiyası əvvəlcədən 

buferləşdirilən görüntüləri analiz edir, lakin ekrana və yaddaşa 

kəskinliyi ən yüksək olan təsviri çıxarır. Bu funksiya həkimlərə 

vaxta qənaət etməyə və  prosedurun dəqiq vizual 

sənədləşdirilməsini aparmağa imkan verir. 

Ən yüksək kəskinliyi olan 
görüntünın seçilməsi Düymənin sıxılması

 Pre-freeze
 düyməsi

Daxili yaddaşda saxlanılan 
bir neçə görüntü seçilir

Fasiləsiz
qeydiyyat

Pre-freeze Görüntü saxlanılıb

Strukturun gücləndirilməsi 

Strukturun gücləndirilməsi funksiyası görüntü küylərini aradan 

qaldıran unikal alqoritmlər sayəsində görüntülərin kəskinliyini artırır. 

Bu funksiya toxumaların ən kiçik detallarını və selikli qişanın ən cüzi 

rəng dəyişikliklərini ayırd etməyə imkan verir.

Geniş istifədə olunan A Tipi ilə yanaşı indi əlavə olaraq B Tipi də 

mövcuddur. Ümumilikdə A tipi daha çox mədə-bağırsaq traktının 

aşağı şöbələrinin selikli qişalarının nisbətən iri strukturlarının yüksək 

kontrastlı müayinəsi üçün idealdır. Yeni B tipi isə mədə-bağırsaq 

traktının yuxarı şöbələrində damarların və toxumaların qan 

təchizatının müayinəsində daha əlverişlidir. 

Strukturun 
gücləndirilməsi A7

Strukturun 
gücləndirilməsi B7



BUGÜNKÜ EFFEKTİVLİKDƏN 
BİR ADDIM ÖNDƏ 

Xüsusi qulluq tələb etməyən Optera sistemi istifadədə olduqca rahatdır. 

Hər hansı digər ənənəvi sistemlərlə müqayisədə istismar xərcləri əhəmiyyəli dərəcədə aşağıdır. 

LED işıq qaynağı 

Optera CV-170 videoprosessoru LED lampalı daxili işıq qaynağı ilə təchiz olunmuşdur. LED işığı 150 Vat gücü olan 

Halogen lampadan 50% daha parlaqdır və mədə-bağırsaq traktının müayinəsi üçün tələb olunan işıqlandırma 

səviyyəsini artıqlaması ilə təmin edir. Bundan başqa LED lampanın xidmət müddəti kifaət qədər çox olduğu üçün onun 

tez-tez əvəzlənməsi  tələb olunmur. Beləliklə həm texniki dəstək həm də istismar xərcləri minimuma endirilmiş olur. 

Su keçirməyən konnektor 

Əvvəlki nəsillərin endoskoplarından fərqli olararq Optera seriyalı endoskoplarda su keçirməyən qapağın istifadəsinə ehtiyac yoxdur. 

Bu endoskopun yuma-dezinfeksiya prosesini asanlaşdırır və cihaza suyun daxil olması səbəbindən təmirə göndərilməsi ehtimalını 

minimuma endirir. Yeni su keçirməyən konnektor eləcə də prosedura hazırlıq tədbirlərini sürətləndirməyə və endoskopik kabinetin 

dövriyyəsini artırmağa kömək edir. 

Ənənəvi endoskop Optera

LED lampa

Ksenon lampa

Halogen lampa

Təxmini xidmət müddəti*

Su keçirməyən qapaq

*Müqayisə ağ işıq rejimində aparılıb.

Demək olar ki, 
lampanın əvəzlənməsi
tələb olunmur

[saat]



ADİ RAHATLIQDAN BİR ADDIM ÖNDƏ 

Sirr deyil ki, heç bir istehsalçı OLYMPUS şirkətinin endoskopiya sahəsindəki təcrübəsini üstələyə bilməz.

Bu özünü istifadəçilər üçün asan anlaşılan rahat cihazların yaradılmasında biruzə verir. 

Dəyişən sərtlik 

Dəyişən sərtlik funksiyası sərtliyi tənzimləyən halqanın köməyi 

ilə Olympus kolonoskoplarının elastikliyini  tədricən dəyişməyə 

imkan verir.  Bu innovasion funksiya endoskopu fərdi qaydada, 

pasientin anatomik xüsusiyyətlərinə və həkimin iş üslubuna 

görə ayarlamağa imkan verir. Ənənəvi kolonoskopiyalardan 

fərqli olaraq siz daha effektiv və maneəsiz kolonoskopiya 

apara bilərsiniz. 

Flash yaddaş kartının dəstəklənməsi 

MAJ-1925 Flash yaddaş kartı  məlumatların mübadiləsi üçün artıq 

qəbul olunmuş standarta çevrilmişdir. Olympus şirkəti CV-170 

prosessorunun dizaynına yaddaş kartı üçün daxili port daxil etmişdir. 

2 Gb yaddaş həcmli səyyar yaddaş kartı personal kompyuterlə 

istifadə oluna bilər. Müayinə zamanı CV-170 videoprosessoru 

istifadəçi tərəfindən seçilən görüntüləri avtomatik olaraq Flash yaddaş 

kartına yazır. Sonradan bu görüntülər komyuterə və ya rekorderlərə 

köçürülə bilər. Bu sistem və istifadəçi ayarlarını, eləcə də pasient 

haqqında məlumatları  yaddaşda saxlamağa imkan verir. 

Məlumatların yüksək sürətlə səyyar flash karta yazılması onların tez 

və effektiv idarəolunmasını təmin edir. 



Water jet

OPTERA
Video sistem mərkəzi – CV-170 
Özəlliklər və texniki parametrlər
Elektrik təchizatı Gərginlik 100–240 V AC (NTSC)/220–240 V AC (PAL):  ±10%

Tezlik 50/60 Hz ±1 Hz

Güc 200 VA

Ölçülər Fiziki ölçüləri 295 × 145 × 425 mm

Çəkisi 11 kq

Müayinə 
parametrləri

Müayinə lampası LED lampa

Analoq HDTV siqnal çıxışı RGB (1080/60l: NTSC)/(1080/50l: PAL) və ya YPbPr (1080/60l:NTSC)/(1080/50l: PAL) 
output seçilə bilər.

Analoq SDTV siqnal çıxışı VBS composite (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL), Y/C (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL), və RGB 
(480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL); simultaneous outputs possible.

Rəqəmsal siqnal çıxışı HD-SDI, SD-SDI və DVI seçilə bilər.

Ağ işıq balansının ayarlanması      Ön paneldə Ağ İşıq Balansı düyməsi ilə ağ işıq balansının ayarlanması mümkündür.

Rəng tonunun ayarlanması Aşağıdakı rəng tonlarının ayarlanması mümkündür: qırmızı rəng ±8 addım,  
göy rəng ±8 addım və "chroma" ayarlanması: ±8 addım.

Avtomatik gücləndirmə  Endoskopun distal ucu müayinə obyektindən uzaqlaşması səbəbindən işıqlandırma səviyyəsi zəif 
olduqda sistem  avtomatik laraq kompensator qaydada işıqlandırma səviyyəsini gücləndirir.

Küyün azaldılması Görüntü qəbul edildikcə küyün korreksiyası 

Süsən Ön paneldə "Süsən rejimi" ("İris mode") düyməsi ilə aşağıdakı Avto Süsən rejimlərini seçmək olar.
·

· 

Zirvə (Peak): parlaqlıq endoskopik görüntünün ən parlaq hissəsi əsasında ayarlanır. 
Ortalama (Average): parlaqlıq endoskopik görüntünün ortalama parlaqlığı əsasında ayarlanır

Görüntünün 
yaxşılaşdırması ayarları

Kəskinliyi artırmaq üçün endoskopik görüntünün kənarları avtomatik olaraq korreksiya oluna  bilir. 
İstifadəçi tərəfindən Stuktur yaxşılaşdırılması və ya Kənarların Yaxşılaşdırılması rejimi seçilə bilər. 

· Struktur yaxşılaşdırılması: görüntü teksturasının kontrastının yaxşılaşdırılması
· Kənarların yaxşılaşdırılması: endoskopik görüntünün kənarlarının yaxşılaşdırılması 

Freeze (Stop Kadr)

NBI rejim

Endoskopda və ya klaviaturada "Freeze" düyməsini sıxmaqla endoskopik görüntünün "dondurulması" 

Dar Spektrumlu Görüntüləmə - optik-rəqəmsal görüntüləmə texnologiyası

Kənar cihazların qoşulması Aşağıdakı əlavə cihazlar qoşula bilər: (ancaq konkret modellərə şamil olunur): DVR, video printer, 
image filing system, flushing pump, endoscopic CO2 regulation unit

Sənədləşmə Pasient haqqında məlumatlar Aşağıdakı məlumatlar ekranda əks oluna bilər:
· pasientin qeydiyyat nömrəsi · pasientin A.S. · cinsi · yaşı · doğum tarixi · müayniə tarixi və saatı · qeydlər

Yazı statusunun ekranda
göstərilməsi

Aşağıdakı əlavə cihazların yazı statusu ekranda əks oluna bilər: səyyar flash kart və daxili 
bufer, DVR, video printer və şəkil formatları

Xəstə məlumat bazası 50 dək pasientin məlumatları yaddaşda saxlanıla bilər: pasientin qeydiyyat nörəsi, pasientin A.S, cinsi, 
yaşı, doğum tarixi

Səyyar yaddaş Media MAJ-1925 (Olympus)

Şəkillərin yazı formatı

Yazılan şəkillərin sayı

TIFF: kompressiyasız, JPEG (1/5): təxminən 1/5 kompressiya, JPEG (1/10): təxminən 1/10 kompressiya 

TIFF: təxm. 227 şəkil, JPEG (1/5): təxm. 1024 şəkil, JPEG (1/10): təxminən 2048 şəkil 

EVIS 100/130/140  seriyalı, Actera 150 seriyalı, EVIS EXERA 160 seriyalı, EVIS EXERA II 180 seriyalı və VISERA seriyalı GI/BF endoskopları dəstəklənir. 
Nəzərə alın ki, müəyyən istisnalar ola bilər.

GIF-H170 CF-H170L/I

Optik sistem Görüntü sahəsi 140° 140 °
Görüntü istiqaməti düz görüntü Düz görüntü
Görüntü dərinliyi 2-100 mm 2 -100 mm

Yeridilən hissə    Distal ucun xarici diametri 9.2 mm 12.8 mm
Yeridilən hissənin xarici diametri 9.2 mm 12.8 mm
İşçi uzunluq 1030 mm L: 1680 mm, I: 1330 mm

Alət
kanalı

Kanalın daxili diametri 2.8 mm 3.7 mm
Minimal görüntü məsafəsi distal ucdan 3.0 mm distal ucdan 5.0 mm
EndoTherapy aksesuarlarının 
endoskopik görüntüyə daxil 
olma və çıxma istiqamətləri 

GIF-H170 GIF-XP170N CF-H170GIF-H170 GIF-XP170N CF-H170

Dəstəklənir DəstəklənirElektrocərrahiyyə   Koaqulyasiya imkanı 
Əyilən hissə           Əyilmə bucaqları Yuxarı 210°, aşağı 90°, sağ 100°, sol 100° Yuxarı 180°, aşağı 180°, sağ 160 °, sol 160°

Ümumi uzunluq 11350 mm L: 2005 mm, I: 1655 mm

Sistemin spesifikasiyalarında, dizayn və aksesuarlarında Olympus şirkəti xəbərdalıq etmədən dəyişikliklər edə bilər.

Postbox 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Germany
Phone: +49 40 23773-0, Fax: +49 40 237765
www.olympus-europa.com




