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iCare
Kokonaisuus hysteroskooppiseen 
kuvantamiseen
Kamera   -   Näyttö   -   Valo



iCare
Olennainen osa toimenpidettä

Kamera on varustettu CMOS HD -anturilla, joka sisältää yli 2 miljoonaa pikseliä. Tarkat kuvat ovat 
siis taattuja.

Uusimmalla LED-tekniikalla toimivassa valonlähteessä on poikkeuksellinen valoteho, jopa pientä op-
tiikkaa käytettäessä. Se takaa erinomaisen syväterävyysalueen kaikissa olosuhteissa ja homogee-
nisuuden ansiosta jopa kuvan reunat ovat kirkkaat. Myös päivänvaloa vastaavalla värilämpötilalla 
taataan paras mahdollinen väritarkkuus. Hyödynnä poliklinikalla leikkaussalin tekniikkaa ja suoritus-
kykyä.

Muotoilu ja ergonomia yhdessä
Linjakas ja selväpiirteinen muoto sekä laadukkaat materiaalit tekevät iCaresta tyylikkään tuotteen.

Kameran pää sopii muodoltaan hyvin käteen ja siitä saa hyvän otteen, jolloin painikkeita on helppo 
käyttää.



Kaksi yhdessä
LED-valonlähteen ja teräväpiirtokameran yhdistäminen samaan laitteeseen 
pienentää huomattavasti vaunun jättämää jalanjälkeä työtilassa.

Kaikki toiminnot sormenpäillä
Kameran rungossa on kolme esiohjelmoitua painiketta, joiden avulla voi-
daan ohjata iCaren päätoimintoja: valkotasapainoa, valon voimakkuutta ja 
kuvan tallennusta.

Kuvia voidaan tarkastella te-
räväpiirtonäytöllä, mutta ne 
ovat nähtävissä myös reaali-
aikaisina iPad-laitteella missä 
tahansa iCaren wifi-yhteyden 
ansiosta.

iCare on varustettu USB-ti-
kulla, johon voidaan tallentaa 
useita tunteja videoita terä-
väpiirtomuodossa. Erillistä 
videotallennuslaitetta ei siis 
tarvita.

Toimii ilman avainta, painiket-
ta ja näppäimistöä. iCare ta-
kaa aina parhaan mahdollisen 
kuvanlaadun ilman mitään 
erillisiä toimintoja.

Painamalla tätä painiketta pit-
kään voit aktivoida valkotasa-
painon.

Sopeuta valonlähteen teho erilaisiin 
tilanteisiin kahdella esiohjelmoidun 
valon voimakkuudella.

Käynnistä kuvien ja videoiden tal-
lennus tästä painikkeesta. Kuvia 
voidaan ottaa myös videotallennuk 
       sen aikana.



Diagnostisen hysteroskopian uusi  
   lähestymistapa

imagyn on osa kuvantamisratkaisuamme. Tämä on sovellus, joka voidaan ladata App Storesta  
Applen 12.9’’ iPad Pro -tablettiin.

imagyn-sovelluksella voidaan luoda uusia potilaita, tarkastella operatiivisia raportteja muutamalla 
napsautuksella ja jakaa kaikki tiedot tai osan niistä potilaiden ja kollegojen kanssa. Mutta mikä pa-
rasta, kaikkia näitä tietoja voidaan käyttää imagyn-sovelluksella milloin tahansa, missä tahansa ja 
kaikilla laitteilla, kuten pöytäkoneella, tabletilla tai vaikkapa älypuhelimella.

Syötä tiedot vain muutamalla napsautuksella
Apple-styluskynällä voit muokata kaavioita ja parannella toimenpiteen aikana otettuja kuvia. 



Tarkastele toimenpidettä 
myös iPad Pro -tabletilla
imagyn-sovelluksella voit seurata 
toimenpidettä suoraan iPad Pro 
-tabletilla yksityisen ja turvallisen 
wifi-yhteyden ansiosta. Hoitaja tai 
potilas voivat seurata toimenpidet-
tä tällä näytöllä.

Tarkastele tietoja älypuhelimella milloin tahansa
Toimenpiteet synkronoidaan lisensoituun ja turvattuun pilvipalveluun. Pääset niihin helposti käsiksi 
imagyn-verkkosovelluksellamme.

Missä tahansa sitten oletkin, tarvitset vain verkkoyhteyden. Kollegojen kanssa käytävät keskustelut 
ovat mahdollisia. Syötä tiedot vain muutamalla napsautuksella

imagyn-sovelluksella voit säätää 
myös iCaren videon lisäasetuksia, 
kuten kirkkautta, kontrastia, väri-
kylläisyyttä, gammatoimintoa jne. 
Myös 2-kertainen digitaalizoomi 
on käytettävissä.



iCare -kuvantamisasema sisältää 
seuraavat osat: 
tuotenro D400 100 501

iCare
Ohjausyksikön mitat: 310 x 75 x 310 mm 
Ohjausyksikön paino: 4,2 kg
Kamerapään paino: 260 g 
Virransyöttö: (100–230 V ~ 50/60 Hz) 
Virrankulutus: 130 VA
1 HDMI-lähtö
Sisältää 2 wifi-avainta ja 16 GB:n 
USB-muistitikun

Kameran tekniset tiedot: 
Vesitiivis CMOS-teräväpiirtoanturi 
Resoluutio: 1920 x 1080 
Tarkkuus > 900 viivaa
3 esiohjelmoitua painiketta 
C-mount-objektiivi, F = 22 mm

Tuotenro D400 100 500

iPadTM* Pro 12.9’’, valkoinen, 256 GB 
Retina-näyttö, resoluutio 2,732 x 2,048 
Sisältää näppäimistön ja styluskynän

Tuotenro D100 200 500

Valonlähteen tekniset tiedot:
LED-tekniikka 
Nimellisteho: 64 W (suurempi kuin 180 W:n ksenon -valonlähde) 
Värilämpötila 6 000 °K
Ledin tyypillinen käyttöikä 50 000 tuntia
Valokaapelin läsnäolon/poissaolon automaattinen tunnistus



imagyn TM*
• Hysteroskooppitietokannan hallintasovellus iPad-laitteeseen
• Pilvipalveluun tallennettujen tietojen käyttö sovelluksella

Tuotenro D100 200 100

22” näyttö
• Täysteräväpiirtotarkkuus
• Ekoälykäs anturi, joka vähentää virrankulutusta. 
• Hyvin kestävä
• Helppohoitoinen optinen lasi

Tuotenro D200 110 000

Vaunu
• Korkeus: 1,83 m
• Paino: 36 kg
• 2 kiinteää tasoa
• 1 infuusioteline
• 1 kameran pidike
• 1 valokaapelin pidike

Tuotenro D200 100 000

Valinnaiset tarvikkeet

Kiinnitysvarsi ja alusta iPad-laitteelle
Tuotenro D200 100 500

C-mount-objektiivin zoomi
f = 16–34 mm
Tuotenro D100 120 002
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