Wyrób objęty ochroną patentową
P-388849.

Produkt jest cały czas modernizowany
i dostosowywany do potrzeb odbiorcy

Organizujemy szkoleniaw zakresie
skleroterapii guzków krwawniczych

VIDEO - ANOSKOP
BOB R-OM 100x2

Dzięki wysokiej jakości dajemy
Państwu 5 LAT GWARANCJI

Technika Światłowodowa®

Źródła światła BOB OM 100X1
BOB OM 100X2

DANE TECHNICZNE
Moc żarówki
100W/12V

Temperatura barwy
halogen 3200 oK

Wymiary
BOB OM 100x2

DxWxG
235x115x255

Zasilanie
230V 50Hz

Czas pracy żarówek
1000 godz.

Regulacja
Ilości światła 0-100%

Kamera
CCD 1/3” 470 linni l,0lux/F 1,2 wzmocnienie
- AUTO BALANS BIELI- programowany
średnica 40mm, dł 90mm waga 90 g
z kablem, wyjście VIDEO-kompozyt.

Masa
3,8 kg
Światłowód typu STORZ
długość 1,8 mb średnica 4,8 mm

Sprzęt naszej konstrukcji umożliwia w pełni skuteczne
i bezbolesne leczenie hemoroidów praktycznie w każdym
stadium choroby.Znane są nam przypadki podjęcia z jego
użyciem przez lekarzy skutecznych kuracji nawet w IV stadium.
Pozwala w znacznym stopniu na przeniesienie ich
leczenia ze szpitali do małych klinik i gabinetów
prywatnych.Pozwala też na zastąpienie bolesnych
lub wymagających hospitalizacji metod m.in.:
wycięcia guzków krwawniczych
zabiegu kriochirurgicznego
metoda Barrona tzw “gumkowanie”
zabiegiem skleroterapii (obliteracji) -polegającym na
wstrzykiwaniu do wnętrza żylaków substancji
powodującej destrukcję zmiany chorobowej wewnątrz
odbytu bezpośrednio w miejscu wystąpienia guzków
krwawniczych i /lub żylaków, co pozwala na ich bezoperacyjne
usunięcie lub wyleczenie
Dla potrzeb szerokiego wdrożenia tej skutecznej i bezbolesnej
metody firma BOB Technika Światłowodowa stworzyła
i produkuje zestaw ułatwiający przeprowadzenie całego zabiegu,
umożliwiający jego obserwację na ekranie monitora i dający
możliwość zapisu na nośnikach elektronicznych.

To niezwykle ważne z uwagi na sam proces leczenia, jak
i b e z p i e c z e ń s tw o z a ró w n o p a c j e n ta , a l e ta k ż e
przeprowadzającegozabieg lekarza.
Jego kluczowym elementem jest anoskop zabiegowy
(objęty ochroną patentową).

WYPOSAŻENIE

Video zestaw w połączeniu
z programem komputerowym
mini IRIS umożliwia:
Obserwację przebiegu zabiegu na ekranie
monitora
Rejestrację przebiegu zabiegu
na dysku PC
Prowadzenie kartotek pacjentów
Archiwizację procesu leczenia
Zapisany przebieg zabiegu można
obejrzeć w trybie ciągłym jak
i poklatkowo.

Halogenowe źródło światła. Światłowód typu STORZ.
Anoskop diagnostyczny NOWOŚĆ umożliwiający wprowadzenie
igły lekarskiej kanałem roboczym z jednoczesnym
podglądem
.
Kamera CCD
System rejestracji obrazu *)
Monitor *)

Anoskop diagnostyczny
Średnica 25mm .długość robocza 25 mm, waga 250g
Kanał do igły lekarskiej o długości 80 mm

Produkowane w EU
Firma istnieje od 1944 roku.
Jesteśmy na rynku medycznym od 23 lat

OPIS
Urządzenie do diagnostyki i leczenia chorób odbytu, składa
się z: halogenowego źródła światła jednotorowego lub
dwutorowego o mocy 100W. z wmontowanym procesorem
i zasilaczem kamery CCD ,światłowodu, kamery CCD oraz
anoskopu diagnostycznego o specjalnej konstrukcji, która
umożliwia wprowadzenie igły lekarskiej w obszar obserwowany
w okularze lub na ekranie monitora.
Zabieg można rejestrować na nośnikach pamięci.
*) elementy dodatkowe na zamówienie odbiorcy
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