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O mare varietate de dispozitive de înaltă tehnologie de la diverși producători se găsește astăzi în sălile de 
operație moderne.  Din acest motiv, este important ca sistemele complexe - cum ar fi turnul endoscopic - să 
fie un sistem coerent de la același producător.

RZ Medizintechnik este mândră să ofere o gamă completă de echipamente avansate pentru toate aplicațiile 
endoscopice. Toate componentele sunt adaptate în mod optim pentru a obține cele mai bune rezultate în 
combinație cu instrumentele noastre de înaltă calitate.

LINIA RZ DE DISPOZITIVE ENDOSCOPICE
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Designul special al echipamentelor RZ impresionează nu numai cu un 
aspect remarcabil, dar și printr-o funcționalitate și ergonomie ridicate. 
Toate dispozitivele pot fi operate de personalul chirurgical, creând în mod 
intuitiv un nivel ridicat de operare și siguranță a pacienților.

Furnizarea de piese de schimb si accesorii, diagnosticarea rapidă
a problemelor și instruirea tehnică este o decizie importantă la 
cumpărare. Toate aspectele pot fi implementate complet și rapid 
de către serviciul nostru tehnic special instruit.

Consultanților noștri medicali cu experiență le-ar face plăcere să vă
ofere o consultație globală bazată pe cerințele dumneavoastră.
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INSUFLATOARE

UNITATE HF (frecvențe înalte)

VIZUALIZARE CHIRURGICALĂ
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DISPOZITIVE DE POMPARE

Înregistrare CE 0297

Protecţie stropire IPX 1

Tip dispozitiv conform

DIN EN 60601-1:2005 BF

Clasificat conform Liniilor 

directoare 93/42/CEE IIa

Clasa de siguranță cf.

DIN EN 60601-1:2005 I

Fabricat și testat con-

form DIN EN 60601-1 : 2005

Suprimare inter-

ferențe radio DIN EN 60601-1-2 : 2007

Condiții de operare +10 - +40°C

Umiditate relativă aer: 30-70%

SETURI DE TURN ȘI CĂRUCIOARE

300-001-999    Sisteme de ultimă generație Pag. 54
300-002-001 Diferite versiuni
300-900-915 Foarte variabile
300-900-916
300-900-917

CUPRINS

GENERATOR DE CHIRURGIE HF

MONITOARE

CĂRUCIOARE



Acest sistem de pompare ultramodernă este optimizat pentru abdomen, 
torace și retroperitoneu. Cu mânerul de comandă de la distanță, pu-
terile de aspirație și de irigare pot fi reglate fără trepte direct de 
chirurg, fără asistență suplimentară. Conceptul de utilizare a acestei 
pompe ușoară de utilizat și robustă permite dispensarea supapelor 
de tip trompetă mecanic vulnerabile. Acest lucru crește semnificativ 
progresul în chirurgie.

Tălpi anti-alunecareEcran protejat împotriva 
stropirii, ușor de operat

300-000-301
Set tuburi inclus

POMPA DE ASPIRAȚIE ȘI IRIGARE P3000

300-000-300
Pompă laparoscopică de aspirație și 
de irigare P3000, set complet

CARACTERISTICI: 

• Pompă rotativă dublă, pentru precizia 
aspirației și a irigării in timpul operațiilor 
laparoscopice

• De asemenea, pentru extracția gazelor 
de fum care apar atunci când se uti-
lizează lasere și dispozitive HF

• Pedală de picior opțională, pentru op-
erarea confortabilă în timpul intervenției 
chirurgicale

• Permite dispensarea prin supape de tip 
trompetă sensibile din punct de vedere 
mecanic, care necesită o curățare elabo-
rată

• Reglaje prestabilite digitale inde-
pendente pentru presiuni maxime de as-
pirație și de irigare

• Afișare digitală a presiunilor reale de as-
pirație și de irigare

• Eficiență ridicată cu rate de până la 3L/
min

• Seturi de tuburi cu cod de culoare
• Funcție de standby

CONŢINUT PACHET:

• Dispozitiv de pompare • Set canule aspirație-iri-
gare 5mm/10mm • Set tuburi de silicon • Adaptor 
tuburi • Mâner de control pneumatic • Tub de 
control cu dublu lumen • Cablu de alimentare • 2 
siguranțe de rezervă • Manual de operare

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 36 W

Putere irigare 0 - 3.000 ml/min

Putere aspiraţie 0 - 3.000 ml/min

Presiune max. 0 - 750 mmHg

Dimensiuni 380 x 130 x 400 mm (LxÎxl)

Greutate Ca. 11 kg

Set complet pentru aspirație și element de iri-
gare inclus, complet autoclavabil.

300-000-301   Set de tuburi pentru aspirație și irigare

300-000-302   Canulă, Ø 5mm

300-000-303   Canulă, Ø 10mm

300-000-304   Adaptor tuburi

300-000-305   Control pneumatic manual

300-000-306   Tuburi de control cu dublu lumen

Opţiuni disponibile: 

300-000-308
Adaptor cu conector de instrumente,
autoclavabil

300-000-307
Pedală dublă de 
picior, pneumatică
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LAPRECOMANDATĂ PT.:



Noua noastră generație de pompe de aspirație și irigare constau în 
cea mai avansată pompă cu membrană disponibilă de la RZ pentru 
operațiile laparoscopice abdominale, toracice, sau în spațiul retroperi-
toneal. Acesta combină puterea optimă cu o manevrare foarte 
ușoară și intuitivă.  Setul de tuburi, tubul pentru perforare și sticla de 
aspirație sunt complet autoclavabile.

300-000-100
Pompă laparoscopică de 
aspirație și irigare 
P1000, set complet

CARACTERISTICI: 

• Reglaje prestabilite digitale independente 
pentru presiuni maxime de aspirație și de 
irigare

• Afișare digitală a presiunilor reale de aspi-
rație și de irigare

• Eficiență ridicată cu rate de până la 3L/min
• Seturi de tuburi cu cod de culoare
• Tălpi anti-alunecare
• Funcție de standby
• Nivel redus de zgomot
• Pedală de picior opțională, pentru 

operarea confortabilă în timpul intervenției 
chirurgicale

• Filtre hidrofobice de unică folosință, pentru 
siguranța maximă a pacientului

• Carcasă din oțel inoxidabil, pentru o durată
de viață maximă

CONŢINUT PACHET:

• Dispozitiv pompare • Set de tuburi aspirație și irigare 
• Sticlă de aspirație 2L cu supapă de preaplin • 2
suporturi sticle cu șurub • Tub perforare 235mm • 2
filtre hidrofobe steril de unică folosință • Cablu de ali-
mentare • 2 siguranțe de rezervă • Manual de operaret

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 80 VA

Putere irigare 3 L/min

Putere aspiraţie 3 L/min

Vid max. - 525 mmHg

Presiune max.

Dimensiuni

Greutate 

300-000-101
Sticlă de aspi-
rație cu supapă 
de preaplin 2 L,
autoclavabilă

lungimea de lucru
300-001-521    235mm
300-001-522 190mm
300-001-523 160mm
Tub perforare    

300-000-103
Set de 2 filtre 
hidrofobe steril
de unică folosință

300-000-102
Set de tuburi pentru aspirație și irigare, silicon, 2x albastre „irigare”, 2x roșii „aspirație”, autoclavabile  

1110

Opţional:
300-000-110
Pornire/Oprire - pedală de picior

Lungime cablu: 3m

LAPRECOMANDATĂ PT.:

POMPA DE ASPIRAȚIE ȘI IRIGARE LAPAROSCOPICĂ P1000

0 - 750 mmHg

380x120x360 mm (LxÎxl)cu opritoare 

pt. sticlele de aspirație ca.

440x120x360 mm 

Dispozitiv ca. 11 kg

(pt. 1 litru=0,34 kg)

2 litri=0,44 kg) 
Afișajul digital indică
presiunile reale de 

aspirație și de irigare

Filtrele speciale asigură
sterilitatea



P9 este o pompă de irigare/aspira ție de fluide pentru utilizarea în op-
erațiile endoscopice din domeniul artroscopiei în scopuri de diagnostic 
și terapeutice. Funcția de aspirație este complet integrată în procesul 
de control. Prin aspirația continuă a fluidelor din încheietură, P9 asig-
ură debitul maxim de irigare la o presiune joas ă. Particulele de sânge, 
de secreții și de țesut sunt îndepărtate. Procedura de compensare a 
presiunii hidrostatice asigură o citire corectă a presiunii. Pedala dubl ă
de picior permite declanșarea funcției de lavaj și aspirație cu ușurință.

Funcție de lavaj

225-920-000
Pompă dublă ARTHRO P9 de 
ultimă generație, set complet

CARACTERISTICI: 

• Pompă de aspirație-irigare de ultimă gener-
ație pentru procedurile artroscopice avansate

• Reglare automată a debitului de aspirație 
în funcție de debitul de irigare prestabilit și 
presiunea reală, pentru a preveni colapsul 
articulației

• Funcția de lavaj asigură un debit crescut 
pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a 
iriga încheietura rapid și intens. Este 
activată de pedala de picior. Atunci când 
timpul de lavaj s-a scurs, pompa va reveni 
automat la parametrii operaționali anteriori.

• P9 reglează automat debitul de aspirație în 
funcție de debitul de irigare prestabilit și 
presiunea reală pentru a preveni colapsul 
articulației. AUTO asigură întotdeauna un 
debit maxim de aspirație disponibil, 
MANUAL este destinat să reducă debitul 
maxim de aspirație disponibil la o valoare 
corespunzătoare.

• Pedală dublă de picior

CONŢINUT PACHET:

• Dispozitiv pompare • Set de tuburi aspirație și irigare •
Pedală dublă de picior • Cablu de alimentare • 2 sigu-
ranțe de rezervă • Manual de operare

225-920-001
Set de tuburi aspirație + irigare, silicon,
autoclavabile (225-920-002/-003) nesteril inclus

225-920-002 Set de tuburi „Aspirație”, silicon, autoclavabile nesteril opţional
225-920-003 Set de tuburi „Irigare”, silicon, autoclavabile nesteril opţional
225-910-002 Set de tuburi de irigare, PVC, 20 buc. steril opţional
225-910-003 Tub pacient, PVC, 2,5m, 40 buc. steril opţional
225-920-005 Pedală dublă de picior nesteril inclus

Accesorii:

225-920-001
Set de tuburi inclus

Control automat și 
manual al debitului

Date tehnice

Tensiune reţea                      100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare                   80 VA

Putere irigare                        0 - 2.5 l/min

Putere aspiraţie                     0 - 1.0 l/min

Interval presiuni                     10 - 200 mmHg

Dimensiuni                                  380 x 130 x 400 mm (LxÎxl)

Greutate                               Ca. 11 kg

Pedală dublă de picior, 
inclusă
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ARTHRECOMANDATĂ PT.:

POMPĂ DUBLĂ ARTHRO P9



P5 este o pompă de irigare de fluide pentru utilizarea în operațiile 
endoscopice din domeniul histeroscopiei. Aceasta este echipată cu 
un cântar reglat electronic pentru managmentul fluidelor și care 
compară admisia și evacuarea în mod continuu. Procedura de com-
pensare a presiunii hidrostatice asigură o citire corectă a presiunii.
Cea mai mare siguranță este asigurată prin detectarea cu bule de 
aer.

POMPA HYS PRO P5

351-100-300
Pompa HYS Pro P5, 
set complet

CARACTERISTICI: 

• Sistem avansat de management al 
fluidelor pentru histeroscopie, care 
compară admisia și evacuarea în mod 
continuu. Diferența tolerabilă și volumul 
maxim în rezervor pot fi reglate. Cân-
tarul funcționează cu o mare varietate 
de recipiente. Revărsarea de lichid 
este împiedicată în mod automat.

• Cântar pentru managementul fluidelor
• (Nivel de) compensare a presiunii 

hidrostatice
• Sistem de avertizare acustic și vizual, 

cu bule de aer

CONŢINUT PACHET:

• Dispozitiv de pompare • Set tuburi de irigare • Cântar 
• 2 siguranțe de schimb • Cablu de alimentare 
• Șuruburi • Suspensie • Manual de operare

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 80 VA

Putere irigare 0 - 0.500 l/min

Interval presiuni 10 - 200 mmHg

Opritor sticlă de aspirație pt. 1 litru = 0.34kg 

2 litri = 0.44kg

Cântar:

Volum container 0 - 9.9 L

Echilibrul fluidelor 0 - 2.0 L

Dimensiuni 380 x 130 x 400 mm (LxÎxl)

Greutate Ca. 11 kg

Cântar

Sarcină nominală până la 35 Kg

- Dimensiuni 270x270x400mm (LxÎxl)

- Greutate Ca. 5kg

Ecran protejat împotriva 
stropirii, ușor de operat

Managementul controlat 
al fluidelor

351-100-201
Set de tubaj 

inclus

351-100-201 Set de tuburi „Irigare”, silicon, autoclavabile nesteril inclus
351-100-202 Set de tuburi irigare, PVC, 20 buc. steril opţional
351-100-206 Tub pacient, PVC, 2,5m, 40 buc. steril opţional
351-100-301 Cântar, incl. accesorii de montaj nesteril inclus

Accesorii:
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HYSRECOMANDATĂ PT.:



O pompă de irigare de fluide pentru utilizarea în operațiile endo-
scopice din domeniul artroscopiei în scopuri de diagnosticare și ter-
apeutice.  Procedura de compensare a presiunii hidrostatice asigură
o citire corectă a presiunii. Datorită funcției de lavaj, se realizează
irigarea rapidă și intensă a articulației. O tehnologie fiabilă și de 
ultimă oră sunt trăsăturile acestei pompe versatile.

Funcție de lavaj

225-910-000
Pompă de irigare artroscopică
ARTHRO P3, set complet

CARACTERISTICI: 

• Pompă de irigare avansată pentru chirur-
gia artroscopică

• Funcție de lavaj pentru o irigare rapidă și 
intensă, controlată de pedala de picior

CONŢINUT PACHET:

• Dispozitiv de pompare • Set de tuburi • Pedală de 
picior • Cablu de alimentare • 2 siguranțe de rezervă •
Manual de operare

Ecran protejat împotriva 
stropirii, ușor de operat

225-910-001
Set de tuburi inclus

225-910-001 Set de tuburi de irigare, silicon, autoclavabil nesteril inclus
225-910-002 Set de tuburi de irigare, PVC, 20 buc. steril opţional
225-910-003 Tub pacient, PVC, 2,5m, 40 buc. steril opţional

Accesorii:

Date tehnice

Tensiune reţea                     100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare                  80 VA

Putere irigare                       0 - 2.5l/min

Interval presiuni                    10 - 200 mmHg

Dimensiuni                                 380 x 130 x 400 mm

                                                       (LxÎxl)

Greutate                               Ca. 11 kg

Pedală de picior cu cablu de 3m 
225-910-004 pentru a iniția funcția 
„lavaj” (inclusă în set)
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ARTHRECOMANDATĂ PT.:

POMPA DE IRIGARE ARTROSCOPICĂ P3



Această unitate oferă toate funcțiile de bază pentru irigare în chirurgia 
endoscopică, cum ar fi artroscopie, urologie și histeroscopie. Grație reglării 
presiunii hidrostatice, este afișată presiunea exactă în zona tratată.
O tehnologie fiabilă și de ultimă oră sunt trăsăturile acestei pompe versatile.

CARACTERISTICI: 

• Pompă de irigare avansată pentru 
diferite domenii

• Funcție de lavaj pentru o irigare 
rapidă și intensă, controlată de 
pedala de picior

CONŢINUT PACHET:

• Dispozitiv de pompare • Set de tuburi • Cablu 
de alimentare • 2 siguranțe de re zervă • Manual 
de operare

225-910-001 Set de tuburi de irigare, silicon, autoclavabil nesteril inclus
225-910-002 Set de tuburi de irigare, PVC, 20 buc. steril opţional
225-910-003 Tub pacient, PVC, 2,5m, 40 buc. steril opţional

253-910-001 Set de tuburi de irigare, silicon, autoclavabillavable nesteril inclus
253-910-002 Set de tuburi de irigare, PVC, 20 buc. steril opţional
253-910-003 Tub pacient, PVC, 2,5m, 40 buc. steril opţional

351-100-201 Set de tuburi de irigare, silicon, autoclavabillavable nesteril inclus
351-100-202 Set de tuburi de irigare, PVC, 20 buc. steril opţional
351-100-206 Tub pacient, PVC, 2,5m, 40 buc. steril opţional

Accesorii:

3 modele diferite disponibile:

225-906-000
Pentru artroscopie

253-910-000
Pentru urologie

351-100-200
Pentru histeroscopie

Ghidare și manevrare 
extrem de fiabile ale 

tuburilor

Ecran protejat împotriva 
stropirii, ușor de operat

225-910-001
Set tuburi din silicon

inclus

Date tehnice

Tensiune reţea                        100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare                      80 VA

Putere irigare                           225-906-000 (Artroscopie): 

                                                             0 - 1.5 l/min

                                                             253-910-000 (Urologie): 

                                                             0 - 1.0 l/min

                                                             351-100-200 (Histeroscopie): 

                                                             0 - 0.5 l/min

                                                             259-906-000 (Coloană): 

                                                             0 - 0.75 l/min

Interval presiuni                         225-906-000 (artroscopie): 

                                                             10 - 150 mm Hg

                                                             253-910-000 (Urologie): 

                                                             10 - 150 mm Hg

                                                             351-100-200 (Histeroscopie): 

                                                             10 - 200 mm Hg

                                                             259-906-000 (Coloană): 

                                                             10 - 100 mm Hg

Dimensiuni                                380 x 130 x 400 mm (LxÎxl)

Greutate                               Ca. 11 kg
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ARTHRECOMANDATĂ PT.:

URORECOMANDATĂ PT.:

HYSRECOMANDATĂ PT.:

POMPA DE IRIGARE DE BAZĂ ARTHRO/URO/HYS P1

Artroscopie

Urologie

Histeroscopie



DISPOZITIVE SISTEME DE CAMERE

Înregistrare CE 0297

Clasa de siguranţă I

Clasificare I

Tip dispozitiv BF

Fabricat și testat con-

form IEC 601-1, EN 60601-1, 

DDM 93/42/CEE

Marcaj CE conform DDM 93/42/CEE

2120

Cod piesă de schimb Descriere Compatibilitate cu Pag.

300-000-301 Set tuburi P3000   8-9
300-000-302 Canulă Ø 5mm
300-000-303 Canulă Ø 10mm
300-000-304 Adaptor tub
300-000-305 Control pneumatic manual
300-000-306 Tuburi de control cu dublu lumen
300-000-307 Pedală dublă de picior
300-000-308 Adaptor cu conector de instrumente

Cod piesă de schimb Descriere Compatibilitate cu Pag.

300-000-101 Sticlă de aspirație P1000  10-11
300-000-102 Set tuburi
300-000-103 Filtre sterile
300-000-110 Pedală de picior
300-001-521 Tub perforare, lungime de lucru 235 mm
300-001-522 Tub perforare, lungime de lucru 190 mm
300-001-523 Tub perforare, lungime de lucru 160 mm

Cod piesă de schimb Descriere Compatibilitate cu Pag.

225-920-001 Set tuburi, complet P9   12-13
225-920-002 Set tuburi, aspirație
225-920-003 Set tuburi, irigare
225-910-002 Tuburi de irigare, PVC
225-910-003 Tub pacient, PVC
225-920-005 Pedală dublă de picior

Cod piesă de schimb Descriere Compatibilitate cu Pag.

351-100-201 Set tuburi P5, P1 (Hys)  14-15, 19-20
351-100-202 Tuburi de irigare, PVC P5, P1 (Hys)    14-15, 19-20
351-100-206 Tub pacient, PVC P5, P1 (Hys)   14-15, 19-20
351-100-301 Cântar P5 14-15

Cod piesă de schimb Descriere Compatibilitate cu Pag.

225-910-001 Set tuburi P3, P1 (Uro), P1 (Arthro) 17-20
225-910-002 Irigare, PVC P3, P1 (Uro), P1 (Arthro) 17-20
225-910-003 Tub pacient, PVC P3, P1 (Uro), P1 (Arthro) 17-20
225-910-004 Pedală de picior P3 17-18

ACCESORII/PIESE DE SCHIMB PENTRU POMPE



Suntem mândri să vă prezentăm noul nostru produs de referință. Noul 
sistem de cameră F4 nou-nouț combină sistemul nostru F3 cu o funcție 
completă de înregistrare HD. Fotografiile și filmele pot fi stocate cu ușur-
ință pe un pen drive USB. Informațiile înregistrate pot fi folosite pentru o 
documentație vastă a procedurilor.

CAMERA HD F4 CU 3 CIPURI

300-001-804
Cameră HD F4 cu 3 cipuri

CARACTERISTICI: 

• Camera Full HD cu 3 cipuri și cu tehnolo-
gie MOS de ultimă oră, pentru o calitate 
deosebită a imaginii

• Tehnologia Pure Natural Colors (culori pur 
naturale)

• O multitudine de ieșiri video digitale, 
pentru cea mai bună transmisie posibilă a 
imaginii la monitoarele medicale

• 3 butoane programabile pentru controlul 
de la distanță

• Meniul multilingv prietenos cu utilizatorul 
permite o mare varietate de configurații 
pentru procedurile individuale și prefer-
ințele chirurgilor

• Înregistrare video Full HD la 60fps
• Salvare a imaginii Full HD
• Pen drive USB inclus
• Funcție Boost (amplificare)
• Meniu afișat pe ecran
• 3 reglaje ale utilizatorului pot fi memorate
• Zoom digital 2,5x
• Funcție Freeze (înghețare imagine)
• Generator de text (opțional, cu tastatură)

CONŢINUT PACHET:

• Unitatea principală • Capul camerei • Cablu YPbPr/
RGB • 2x cabluri BNC • Cablu HDMI-DVI • Cablu HD-
MI • Cablu S-Video • Cablu Jack • Pen Drive USB •
Cablu de alimentare • Manual de operare

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 20 W

Senzor 3 MOS

Rezoluţie TV 1920x1080 pixeli (Full HD)

Rezoluţie imagine >1000 linii TV, orizontal

Raport aspect 16:9

Sensibilitate min. < 3lx (1/1.4)

Ieşiri video 

Digitale: 2 x HD SDI

1 x HDMI / DVI 2 x CVBS

Analogice: 1 x YPbPr / RGB

1 x Y/C (Pal / NTSC)

1 x CVBS (Pal / NTSC)

Viteză obturator 1/50 (1/60) - 1/100.000 sec

Dimensiuni Unitate de comandă: 380 x

120 x 360 mm (LxÎxl); 11 kg

Cap cameră 145g

CULORI NATURALE PURE

FU
LL

300-001-802
Cap cameră de ultimă 

generație inclus

Ecran prietenos cu 
utilizatorul, protejat 
împotriva stropirii

Controale 
înregistrare și 

imagine

300-001-610
Pedală de picior 
pentru camere HD,
lungime cablu: 2m

300-001-615
Tastatură generare titluri, 
rezistentă la apă IP68,
configurație US, conector PS/2,
cablu 1,8m culoare: gri,
305x140x15mm, 600gr.   

Opţiuni disponibile:

2322

LAPRECOMANDATĂ PENTRU TOATE APLICAȚIILE ENDOSCOPICE, 
ÎN SPECIAL

250-025-014 f=14mm
250-025-017 f=25mm
250-025-018 f=28mm 
Adaptor HD TV, blocare 
automată*, C-Mount,
imersibil  

* Informații suplimentare, la pagina 30



F3 - vârful gamei de echipamente Rz și modelul de top al sistemelor de camere 

medicale. Un sistem de camerĂ Full HD care generează imagini perfect clare, de 

cea mai mare rezoluție, la 1920 x 1080p. Cea mai recentă tehnologie MOS 

produce culori pur naturale pentru diagnosticări sigure și fără echivoc.

Meniul multilingv prietenos cu utilizatorul permite o mare varietate de configurații 

pentru procedurile individuale și preferințele chirurgilor. Capul ergonomic al 

camerei are 3 butoane de control de la distanță, care pot fi programate de către 

utilizator după cum este necesar în timpul intervenției chirurgicale.

O multitudine de ieșiri video digitale, pentru cea mai bună transmisie posibilă a 

imaginii la monitoarele medicale.

CAMERA HD F3 - DE ULTIMĂ GENERAȚIE

300-001-800
Camera HD F3 - de ultimă generație

CARACTERISTICI: 

• Camera Full HD cu 3 cipuri și cu tehnolo-
gie MOS de ultimă oră, pentru o calitate 
deosebită a imaginii

• Meniul multilingv prietenos cu utilizatorul 
permite o mare varietate de configurații 
pentru procedurile individuale și prefer-
ințele chirurgilor

• Cap cameră ergonomic, cu 3 butoane de 
control de la distanță programabile de 
către utilizator, după cum este necesar, în 
timpul intervenției chirurgicale

• O multitudine de ieșiri video digitale, 
pentru cea mai bună transmisie posibilă a 
imaginii la monitoarele medicale

• Full HD
• Ieșire HDMI
• Balans de alb, funcție Boost
• Meniu afișat pe ecran
• 3 reglaje ale utilizatorului pot fi memorate
• Zoom digital 2,5x
• Funcție Freeze (înghețare imagine)
• Generator de caractere

CONŢINUT PACHET:

• Unitatea principală • Capul camerei • Cablu YPbPr/
RGB • 2x cabluri BNC • Cablu HDMI-DVI • Cablu 
HDMI • Cablu S-Video • Cablu Jack • Cablu de ali-
mentare • Manual de operare

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 20 W

Senzor 3 MOS

Rezoluţie TV 1920x1080 pixeli (Full HD)

Rezoluţie imagine >1000 linii TV, orizontal

Raport aspect 16:9

Sensibilitate min. < 3lx (1/1.4)

Ieşiri video 

Digitale: 2 x HD SDI

1 x HDMI / DVI 2 x CVBS

Analogice: 1 x YPbPr / RGB

1 x Y/C (Pal / NTSC)

1 x CVBS (Pal / NTSC)

Viteză obturator 1/50 (1/60) - 1/100.000 sec

Dimensiuni Unitate de comandă: 380 x 120 x

360 mm (LxÎxl); 11 kg

Cap cameră 145g

CULORI NATURALE PURE

FU
LL

Ecran prietenos cu 
utilizatorul, protejat 
împotriva stropirii

300-001-610
Pedală de picior 
pentru camere HD,
lungime cablu: 2m   

300-001-615
Tastatură generare titlu, rezis-
tență la apă IP68, configurație 
US, conector PS/2, cablu 1,8m 
culoare: gri, 305x140x15mm,
600gr.  

Opţiuni disponibile:

2524

LAPRECOMANDATĂ PENTRU TOATE APLICAȚIILE ENDOSCOPICE, 
ÎN SPECIAL

250-025-014  f=14mm
250-025-017 f=25mm
250-025-018 f=28mm 
Adaptor HD TV, blocare 
automată*, C-Mount,
imersibil

* Informații suplimentare, la pagina 30

300-001-802
Cap cameră de ultimă 

generație inclus



Noul sistem al camerei HD F 2 satisface nevoia de rezoluție înaltă în 
videochirurgia endoscopică. Grație rezoluției Full HD și unei funcții de 
înregistrare Full HD pe memoria USB inclusă, această cameră de 
ultimă oră generează și stochează imagini perfect clare, cu cea mai 
mare atenție la detalii, pentru a permite diagnostice mai bune și o 
intervenție chirurgicală mai eficientă.

CAMERA HD F 2 PRO

300-001-601 
Camera HD F 2 PRO

CARACTERISTICI: 

• Cameră Full HD cu 1 cip, de ultimă generație, cu o 

calitate superioara a imaginii de înaltă definiție

• Reproducere naturală a culorilor

• Calitatea imaginii de ultimă generație este 

oferită de procesarea imaginii de mare viteză, 

complet digitală, separată pentru canalele roșu, 

verde și albastru

• O calitate a imaginii în mod semnificativ mai 

mare și, practic, toate mișcările sunt eliminate

• Înregistrare video Full HD la 60fps

• Stocare a imaginilor Full HD

• Pen drive USB inclus

• 3 butoane programabile pentru controlul de la 

distanță

• Meniul multilingv prietenos cu utilizatorul permite 

o mare varietate de configurații pentru proce-

durile individuale și preferințele chirurgilor

• Funcție Boost (amplificare)

• Meniu afișat pe ecran

• 3 reglaje ale utilizatorului pot fi memorate

• Zoom digital 2,5x

• Funcție Freeze (înghețare imagine)

• Generator de text (opțional, cu tastatură)

CONŢINUT PACHET:

• Unitatea principală • Cap cameră cu cablu de 3m •
Cablu de alimentare • Cablu YPbPr/RGB • 2x cablu
BNC • Cablu HDMI - DVI • Cablu HDMI • Cablu S-
Video • Cablu Jack • memorie USB • Manual de 
operare

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 20 W

Senzor 1/3” MOS

Rezoluţie TV 1920x1080 pixeli (Full HD)

Rezoluţie imagine >1000 linii TV, orizontal

Raport aspect 16:9

Sensibilitate min. < 3lx (1/1.4)

Ieşiri video 

Digitale: 1 x HDMI 

Analogice:

Viteză obturator 1/50 (1/60) - 1/100.000 sec

Dimensiuni Unitate de comandă: 380 x 120 x

360 mm (LxÎxl); 11 kg

Cap cameră 105g

FU
LL

250-025-014 f=14mm
250-025-017 f=25mm
250-025-018 f=28mm 
Adaptor HD TV, blocare 
automată, C-Mount,
imersibil    

300-001-602
Cap cameră 

de ultimă 
generație 

inclus

Ecran prietenos 
cu utilizatorul, 

protejat 
împotriva 
stropirii

2726

LAPRECOMANDATĂ PT.: UROHYS ENT SPINE

300-001-615
Tastatură generare titlu, rezis-
tență la apă IP68, configurație 
US, conector PS/2, cablu 1,8m 
culoare: gri, 305x140x15mm,
600gr.

Opţiuni disponibile:

Controale 
înregistrare și 

imagine

1 x YPbPr / RGB

1 x S-Video (Y/C; Pal / NTSC)

1 x Video (CVBS; Pal / NTSC)



Noul sistem al camerei F1 satisface nevoia de rezoluție înaltă în 
videochirurgia endoscopică. Grație rezoluției Full HD, combinate cu cele 
mai noi tehnologii, această cameră generează imagini perfect clare, cu 
cea mai mare atenție la detalii, ceea ce permite o mai bună diagnosti-
care și o intervenție chirurgicală eficientă.

CAMERA HD F1

300-001-600 
Cameră HD F1 

CARACTERISTICI: 

• Cameră Full HD cu 1 cip, de ultimă gener-
ație, cu o calitate superioara a imaginii de 
înaltă definiție

• Reproducere naturală a culorilor
• Calitatea imaginii de ultimă generație este 
oferită de procesarea imaginii de mare 
viteză, complet digitală, separată pentru 
canalele roșu, verde și albastru

• O calitate a imaginii în mod semnificativ 
mai mare și, practic, toate mișcările sunt 
eliminate

• Full HD
• Ieșire HDMI
• Balans de alb, funcție Boost
• Meniu afișat pe ecran
• 3 reglaje ale utilizatorului pot fi memorate
• Zoom digital 2,5x
• Funcție Freeze (înghețare imagine)
• Generator de caractere

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală  • Cap cameră cu 3m de cablu  •
Cablu de alimentare • Cablu YPbPr/RGB  • 2x cablu 
BNC cable  • Cablu HDMI - DVI  • Cablu HDMI •
Cablu S-Video  • Cablu Jack  • Manual de operare

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 20 W

Senzor 1/3” MOS

Rezoluţie TV 1920x1080 pixeli (Full HD)

Rezoluţie imagine >1000 linii TV, orizontal

Raport aspect 16:9

Sensibilitate min. < 3lx (1/1.4)

Ieşiri video 

Digitale: 1 x HDMI 

Analogice: 1 x YPbPr / RGB

1 x S-Video (Y/C; Pal / NTSC)

1 x Video (CVBS; Pal / NTSC)

Viteză obturator 1/50 (1/60) - 1/100.000 sec

Dimensiuni Unitate de comandă: 380 x 120 x

360 mm (LxÎxl); 11 kg

Cap cameră 105g

FU
LL

250-025-014 f=14mm
250-025-017 f=25mm
250-025-018 f=28mm 
Adaptor HD TV, blocare 
automată, C-Mount,
imersibil    

300-001-602
Cap cameră de 
ultimă generație 

inclus

Ecran prietenos cu 
utilizatorul, protejat 
împotriva stropirii

2928

LAPRECOMANDATĂ PT.: UROHYS ENT SPINE

300-001-615
Tastatură generare titlu, rezis-
tență la apă IP68, configurație 
US, conector PS/2, cablu 1,8m 
culoare: gri, 305x140x15mm,
600gr.   

Opţiuni disponibile:



Noua cameră endoscopică Z2 este un sistem universal adecvat atât 
pentru diagnosticare, cât și pentru intervenția chirurgicală. Tehnologia 
1CCD generează imagini clare, cu rezoluție înaltă și culori naturale. 
Filtrul digital Anti Moiré elimină automat distorsiunile deranjante atunci 
când se utilizează endoscoape flexibile, cum ar fi nasofaringoscoape. 
Fotografiile și filmele pot fi stocate cu ușurință pe o memorie USB. 
Informațiile înregistrate pot fi folosite pentru o documentație vastă a 
procedurii.

CAMERA Z2

Butoane pentru salvare 
și redare rapidă și pe un 

meniu de control

Port USB pentru a
înregistra date pe
memoriile flash

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 20 W

Rezoluţie pixeli activi: - 752 H x 582 V - 

768 H x 494 V

Rezoluţie TV 470 linii

Sensibilitate 1 lux (1/1.4)

Raport de aspect 4:3

Senzor imagine 1/3” CCD

Video ports 2 x CVBS (1Vpp/75Ω), BNC

2 x Hosiden (Y/ C), conexiune 

Mini-DIN   

1 x YPbPr

1 x SDI 

Diverse 1x intrare telecomandă

2x ieşire telecomandă

1x Service (RJ45)

Viteză obturator PAL: 1/50 - 1/100.000 sec.

NTSC: 1/60 - 1/100.000 sec.
Dimensiuni Unitate de comandă: 380 x 120 x

360 mm (LxÎxl)
Greutate Unitate de comandă: 11 kg

Cap cameră 105g

300-001-410
Camera Z2 

CARACTERISTICI: 

• Cameră CCD de ultimă oră, reproducerea 
culorilor reale

• Toate caracteristicile camerei pot fi contro-
late în mod direct și configurate dintr-un 
meniu

• Filtrul digital Anti Moiré elimină automat 
distorsiunile deranjante atunci când se uti-
lizează endoscoape flexibile

• Pentru a fi pregătiți să lucrați în condiții de 
iluminare extreme, unitatea de comandă
oferă caracteristici suplimentare pentru a 
îmbunătăți calitatea imaginii (funcțiile 
WINDOW și PEAK)

• Capul ușor al camerei evită oboseala
• 3 butoane de control de la distanță pe ca-

pul camerei
• Un port USB suplimentar pentru memoriile 

flash permite stocarea externă a datelor 
înregistrate.

CONŢINUT PACHET:

• CCU • Cap cameră • Cablu S-Video • Cablu BNC •
Cablu Jack • Stick USB de 4GB • Cablu de alimentare 
• Manual de operare

3130

RECOMANDATĂ PT.: UROHYS ENT

300-001-410.1
Cap cameră ușor, 

etanș, cu 
3 butoane incluse

300-001-615
Tastatură generare titlu, rezis-
tență la apă IP68, configurație 
US, conector PS/2, cablu 1,8m 
culoare: gri, 305x140x15mm,
600gr.    

Opţiuni disponibile:



Noua cameră endoscopic ă Z1 este un sistem universal adecvat atât 
pentru diagnosticare, cât și pentru intervenția chirurgicală. Tehnologia 
1CCD generează imagini clare, cu rezoluție înaltă și culori naturale. 
Capul ușor al camerei asigură operarea fără efort, în special în pro-
cedurile de urologie, histeroscopie, artroscopie si ORL.  Toate carac-
teristicile camerei pot fi controlate în mod direct și configurate dintr-un 
meniu care este afișat pe monitor.

CAMERA Z1

300-001-400
Cameră Z1 

CARACTERISTICI: 

• Cameră cu CCD color, de ultimă oră
• Reproducerea culorilor reale
• Toate funcțiile pot fi controlate în mod di-

rect și configurate dintr-un meniu
• Filtrul digital Anti Moiré elimină automat 

distorsiunile deranjante atunci când se 
utilizează endoscoape flexibile, cum ar fi
nasofaringoscoape.

• Pentru a fi pregătiți să lucrați în condiții de 
iluminare extreme, unitatea de comandă a 
camerei oferă funcții suplimentare pentru 
a îmbunătăți calitatea imaginii (funcțiile 
WINDOW și PEAK)

• Capul camerei ușor asigură operarea fără
oboseală și este inclus în set

• 3 butoane de comandă de la distanţă de 
pe capul camerei pot fi configurate de 
operator după cum se doreşte în timpul 
operaţiei

• Portul USB suplimentar pentru memorii 
flash permite stocarea externă a datelor 
înregistrate.

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală • Cap cameră • Cablu S-Video •
2x Cablu BNC • Cablu de alimentare • Manual de 
operare

Pe un meniu de control300-001-400.1
Cap cameră ușor,

etanș, inclus

3332

RECOMANDATĂ PT.: UROHYS ENT

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Putere de intrare 20 W

Rezoluţie pixeli activi: - 752 H x 582 V - 

768 H x 494 V

Rezoluţie TV 470 linii

Sensibilitate 1 lux (1/1.4)

Raport de aspect 4:3

Senzor imagine 1/3” CCD

Video ports 2 x CVBS (1Vpp/75Ω), BNC

2 x Hosiden (Y/ C), conexiune 

Mini-DIN   

1 x YPbPr

1 x SDI 

Diverse 1x intrare telecomandă

2x ieşire tele-comandă

1x Service (RJ45)

Viteză obturator PAL: 1/50 - 1/100.000 sec.

NTSC: 1/60 - 1/100.000 sec.
Dimensiuni Unitate de comandă: 380 x 120 x

360 mm (LxÎxl)
Greutate Unitate de comandă: 11 kg

Cap cameră 105g

300-001-615
Tastatură generare titlu, rezis-
tență la apă IP68, configurație 
US, conector PS/2, cablu 1,8m,
culoare: gri, 305x140x15mm,
600gr.   

Opţiuni disponibile:



DISPOZITIVE CU SURSE DE LUMINĂ

Înregistrare CE 0297

Clasa de siguranţă I

Clasificare I

Tip dispozitiv BF

Fabricat și testat con-

form IEC 601-1ff, EN 60601-1ff

Marcaj CE conform            DDM 93/42/EWG

FU
LL

300-001-813 f=14mm
300-001-814 f=25mm
300-001-815 f=28mm 
Blocare automată, 
C-mount, imersibil, Full HD    

250-025-014 f=14mm
250-025-017 f=25mm
250-025-018 f=28mm 
Blocare automată,
C-mount, imersibil, Full HD    

250-015-036
Adaptor Zoom TV
f=15 - 36mm
c-mount, imersibil Full HD   

3534

CUPLOR TV

Sistem de blocare rapidă 
automată: speculul ocular 
activează mecanismul de 
blocare şi evită zgârieturile 
pe endoscop

250-022-025 F=25mm
250-022-030 F=30mm
90° în unghi, cu pivotare și 
fixare,  c-mount, imersibil,
Full HD

250-020-025 F=25mm (separare 90/10)
250-020-030 F=30mm (separare 90/10)
Separator de fascicule, permite video simultan 
și vedere directă, c-mount, imersibil, Full HD

250-018-050
Zoom parfocal
Se păstrează focalizarea la 
reglarea nivelului de magnificare 
(zoom)
f=18-50 mm, c-mount, imersibil
Full HD



Cea mai recentă tehnologie PHASER®, pentru un iluminat medical de 
neegalat. Sursele de lumină excelente sunt caracterizate prin redarea su-
perioară a culorilor, luminozitatea ridicată și niveluri foarte mici de radiații 
ultraviolete și infraroșii. Prin sursa de lumină LUMEN LED 3, RZ Medi-
zintechnik oferă cele mai noi tehnologii de iluminare medicală, „Fabricat 
în Germania”. Fie că sursa de lumină este utilizată cu lămpi moderne, 
sau în intervențiile chirurgicale endoscopice, noua tehnologie PHASER® 
generează întotdeauna suficientă lumină pentru imagini semnificative.

LUMEN LED 3

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V,  50-60 Hz

Consum de putere 300W

Durată viaţă LED > 10.000h

Temperatura culorilor 6000 – 6500° K

Conexiuni

Ghidaj lumină RZ, STORZ

Terminal Video-IN 1 x VHS (BNC)

Dimensiuni 380x125x360mm (LxÎxl)

Greutate aprox. 12.5 kg

300-900-300
LUMEN LED 3

CARACTERISTICI: 

• O durată de viață a lămpii peste 10.000h
• Tehnologie PHASER® de ultimă oră
• Panou de control tactil rezistent la apă
• Redare superioară a culorilor
• Luminanță ridicată
• Temperatură a culorilor pentru lumina de 

zi
• Nivel redus de zgomot
• Fără lumină UV sau IR
• Consum redus de putere

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală • Cablu BNC • Cablu de alimenta-
re • Manual de operare

Control automat al 
luminii

Calitate controlabilă a 
luminii naturale

Tehnologia Phaser®, 
pentru amplificarea și 

durata de viață optimă a 
luminii

3736

LAP
RECOMANDATĂ PENTRU TOATE APLICAȚIILE ENDOSCOPICE, 
ÎN SPECIAL

TEHNOLOGIA PHASER®



Beneficiile celor mai noi tehnologii LED - această sursă de lumină oferă
o eficiență luminoasă sporită prin cele mai mici costuri de operare și 
cea mai scăzută conductivitate a căldurii.
Durata de viață a lămpii LED care reproduce calitatea luminii naturale este 
de peste 20.000 de ore, pentru a vă oferi un mediu de lucru mai eficient.

LUMEN LED 1

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V,  50-60 Hz

Consum de putere 150W

Durată viaţă LED > 20.000h

Temperatura culorilor 6000 – 6500° K

Conexiuni

Ghidaj lumină RZ/STORZ

Terminal Video-IN 1 x VHS (BNC)

Dimensiuni 380x125x360mm (LxÎxl)

Greutate 11 kg

300-900-180
LUMEN LED 1

CARACTERISTICI: 

• O durată de viață a lămpii peste 20.000h
• Control manual sau automat al luminii
• Panou de control tactil rezistent la apă
• Conductivitate scăzută a căldurii, prin 

tehnologia LED îmbunătățită
• O temperatură a culorilor de 6000 - 

6500°K, asemeni luminii naturale, pentru 
reprezentarea fidelă a culorilor

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală • Cablu BNC • Cablu de alimentare 
• Manual de operare

Afișaj digital al 
intensității luminii 

Controlul automat 
sau manual al 

intensității luminii

Ghidaj lumină RZ/Storz

3938

LAPRECOMANDATĂ PT.: UROHYS ENT SPINE



O sursă Xenon de înaltă performanță de lumină identic naturală, asigurând 
o iluminare excelentă și o durată lungă de viață lungă a lămpii, timp de 
cel puțin 500 de ore. După activarea funcției automate și cu cablul BNC 
conectat, dispozitivul controlează automat intensitatea, pentru a garanta 
imaginea optimă pentru chirurg. Două adaptoare turn (turrett) permit o 
conexiune universală a celor mai comune ghidaje de lumină. În plus, X7 
oferă o lampă de rezervă, care garantează fluxul continuu de lucru, chiar 
și în cazul în care lampa principală Xenon devine inutilizabilă.

LUMEN X 7

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Consum de putere 370W (± 5%)

Calitate lumină naturală 5600° K

Durata de viață a lămpii > 500 h

Lampa Lampa principală: Lampă 

xenon cu descărcare de gaz în 

ac scurt, 300 W/ 5600°K

Lampa de rezervă:

Lampă halogen reflector, 

150 Waţi, 15V; 3600°K, HLX

Conexiuni

Ghidaj lumină Prin TURRET (rotativ)

• Storz

• Olympus

• Wolf

• ACMI

Terminal Video-IN 1 x VBS (1Vpp/75Ω), BNC

Dimensiuni 380x125x360mm (LxÎxl)

Greutate 11 kg

300-001-308
LUMEN X 7

CARACTERISTICI: 

• Control automat și manual al intensității 
luminii

• 2 adaptoare turret
• Lampa de rezervă de 150W cu halogen 

garantează fluxul continuu de lucru, chiar 
și în cazul în care lampa principală Xenon 
devine inutilizabilă.

• Lampa xenon puternică de 300W cu 
descărcare luminoasă este fixată într-un 
reflector, calibrarea nefiind necesară

• Calitatea luminii naturale pure
• Diafragma mecanică este utilizată pentru 

a regla intensitatea de ieșire, fără nici o 
influență asupra temperaturii culorii.

• Înlocuire ușoară a lămpii

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală • Cablu BNC • Cablu de alimentare 
• Manual de operare

Ghidaj luminos de rezervăControl automat și 
manual al luminii

Indicator pentru durata 
de viață a lămpii

Adaptor turret cu 
conexiune Storz,

Wolf, Olympus, ACMI

Înlocuire ușoară a lămpii

4140

LAP

RECOMANDATĂ PENTRU TOATE APLICAȚIILE ENDOSCOPICE, 
ÎN SPECIAL

300-001-301
Lampă de rezervă 

XENON de 300 Wați



O sursă Xenon de înaltă performanță de lumină identic naturală, asig-
urând o iluminare excelentă și o durată lungă de viață lungă a lămpii, 
timp de cel puțin 500 de ore. După activarea funcției automate și cu 
cablul BNC conectat, dispozitivul controlează automat intensitatea, pentru 
a garanta imaginea optimă pentru chirurg.  Adaptorul turrett permite o 
conexiune universală a celor mai comune ghidaje de lumină.

LUMEN X 5 / LUMEN X 2

Date tehnice X5

Tensiune reţea 100-240 VAC, 50-60 Hz

Consum de putere 370W (± 5%)

Durata de viață a lămpii > 500 h

Lampă Lampă xenon cu descărcare gaz

în arc scurt 300 Waţi, 5600°K

Ghidaj lumină Prin TURRET (rotativ)

• RZ, Storz  • Olympus

• Wolf  • ACMI

Terminal Video-IN 1 x VBS (1Vpp/75Ω), BNC

Dimensiuni 380x125x360mm (LxÎxl)

Greutate 11 kg

Date tehnice X2

Tensiune reţea 100-240 VAC, 50-60 Hz

Consum de putere 250W (± 5%)

Durata de viață a lămpii > 500 h

Lampă Lampă reflector cu xenon,

180 Waţi, 5600°K

Ghidaj lumină Prin TURRET (rotativ)

• RZ, Storz  • Olympus

• Wolf  • ACMI

Terminal Video-IN 1 x VBS (1Vpp/75Ω), BNC

Dimensiuni 380x125x360mm (LxÎxl)

Greutate 11 kg

CARACTERISTICI: 

• Control automat al intensității luminii
• Adaptor turret
• Lampa xenon puternică de 300W 

(180W pentru LUMEN X 2) cu de-
scărcare luminoasă este fixată într-un 
reflector, calibrarea nefiind necesară

• Calitatea luminii naturale pure
• Diafragma mecanică este utilizată

pentru a regla intensitatea de ieșire, 
fără nici o influență asupra temperaturii 
culorii.

• Înlocuire ușoară a lămpii

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală • Cablu BNC • Cablu de alimentare 
• Manual de operare

Indicator durată de viață 
lampă

Adaptor cu conexiune
turret cu Storz, Wolf,

Olympus, ACM

Înlocuire ușoară a lămpii

2 diferite modele disponibile:

300-001-305
LUMEN X 5 (300W)

300-001-200
LUMEN X 2 (180 W)

300-001-181
Lampă de rezervă 
XENON de 180 Waţi

300-001-301
Lampă de rezervă 
XENON de 300 Waţi

4342

LAPRECOMANDATĂ PT.: UROHYS SPINEARTH



Calitatea pură a luminii naturale, împreună cu nivelul de zgomot redus 
și conductivitatea de căldură - aceste Surse Xenon de lumină oferă
toate funcțiile necesare pentru iluminarea câmpului vizual. Lampa 
poate fi înlocuită ușor.

LUMEN X 3 / LUMEN X 1

Date tehnice X3

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Consum de putere 370W (± 5%)

Durata de viață a lămpii > 500 h

Lampă Lampă xenon cu descărcare de 

gaz în arc scurt 300 Waţi, 5600°K

Ghidaj lumină RZ, STORZ

Dimensiuni 380x125x360mm (LxÎxl)

Greutate 10 kg

Date tehnice X1

Tensiune reţea 100-240 V, 50-60 Hz

Consum de putere 250W (± 5%)

Durata de viață a lămpii > 500 h

Lampă Lampă reflector cu xenon

180 Waţi, 5600°K

Ghidaj lumină RZ, STORZ

Dimensiuni 380x125x360mm (LxÎxl)

Greutate 10 kg

CARACTERISTICI: 

• Control manual al intensității luminii
• Lampa xenon puternică de 300W cu 

descărcare luminoasă este fixată într-un 
reflector, calibrarea nefiind necesară

• Calitatea luminii naturale pure
• Diafragma mecanică este utilizată pentru 

a regla intensitatea de ieșire, fără nici o 
influență asupra temperaturii culorii.

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală • Cablu de alimentare 
• Manual de operare

2 modele diferite disponibile:

300-001-300
LUMEN X 3 (300W)

300-001-180
LUMEN X 1 (180 W)

300-001-181
Lampă de rezervă 
XENON de 180 Waţi

300-001-301
Lampă de rezervă 
XENON de 300 Waţi

Calitatea luminii naturale 
pure

Control manual al 
intensității luminii

Indicator pentru durata 
de viață a lămpii

4544
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250-037-000 Wolf

250-044-000 Olympus

250-048-000 Luxtec

250-051-000 Stryker 250-052-000 Heine

250-045-000 Olympus - Standard

250-059-000 Pentax

250-040-000 Wolf

250-042-000 RZ/Storz/Olympus

250-041-000 ACMI/Standard UK

Piese adaptor pentru ghid de fibre
luminoase, pentru utilizarea cu sursa

de lumină

Piese adaptor pentru ghid de fibre
luminoasă, pentru utilizarea cu

endoscopul

Cablurile de lumină Xenon Light de înaltă
temperatură sunt dotate cu o baghetă de sticlă
încorporată pe partea sursei de lumină, pentru a 
proteja fibrele de la topire în cazul în care cablurile 
sunt folosite cu surse de lumină de mare putere cu 
xenon.

Toate cablurile de lumină de 3,5 mm și 4,8 
mm sunt dotate cu un furtun robust din silicon 
pentru a proteja cablurile de lumină împotriva 
deteriorărilor, cum ar fi tăieturi sau zdrobire.

O protecție împotriva îndoirii pe conectori este o 
caracteristică de bază a fiecărui cablu de lumină
RZ High Temperature Xenon Light.

Cabluri de lumină XENON temperaturi ridicate

fibră optică de 3,5 
mm și 4,8 mm

4746

DISPOZITIVE PENTRU INSUFLAȚII (INSUFLATOARE)

Înregistrare CE 0297

Clasa de siguranţă I

Clasificare I

Tip dispozitiv BF

Fabricat și testat con-

form IEC 601-1ff, EN 60601-1ff

Marcaj CE conform            DDM 93/42/EWG

CABLURI DE LUMINĂ XENON

Ghidaj lumină XENON, fără adaptor

250-035-180 Ø 3,5 mm, 1800 mm
250-035-230 Ø 3,5 mm, 2300 mm
250-035-300 Ø 3,5 mm, 3000 mm
250-048-180 Ø 4,8 mm, 1800 mm
250-048-230 Ø 4,8 mm, 2300 mm
250-048-300 Ø 4,8 mm, 3000 mm

250-039-000 RZ/Storz

250-038-000 ACMI/Standard UK
CUDA



Noua serie AIRFLOW crește eficiența și siguranța în mod considerabil. 
Utilizează fie butelii de gaz, fie alimentare centrală cu gaz. Alegeți-
vă unitatea cu flux de gaz până la 45L/min și cu sau fără un sistem 
de încălzire avansat, autoclavabil și eficient. Toate unitățile afișează
valorile necesare ușor vizibil. Nu există întreruperi între fluxul de 
gaz și fazele de citire a presiunii grație celor mai noi tehnologii de 
insuflație cu CO2. O auto-verificare automată după pornire asigură
funcționarea perfectă a tuturor componentelor sistemului. Conta-
minarea traseului de gaz este eliminată datorită filtrului steril inclus.

AIRFLOW A2/3/4

Date tehnice

Tensiune reţea 100-240 V/AC - Sig. T 3, 15A

Frecvenţă 50-60 Hz

Consum putere 25-40W   

25-105W (cu încălzire cu

gaz) max. 0,4A 

(max. 1A cu încălzire cu gaz)

Presiune insuflație 1-30 mmHg

Debit gaz

Racord gaz UNF 7/16“ tată

Gaz Dioxid de carbon medical

Dimensiuni 380 x 120 x 360 mm (LxÎxl) 

Greutate 11 kg

CARACTERISTICI: 

• Interfață prietenoasă cu utilizatorul
• Cel mai înalt standard de siguranță

pentru pacienți
• Disponibil cu sistem de încălzire cu 

CO2

• Mod de pre-insuflație pentru utilizarea 
cu canulele Verres

• Unitatea fără încălzire are aceleași 
valori ale fluxului de gaz ca și 
modelele cu unitate de încălzire

CONŢINUT PACHET:

• Unitate principală • Cablu de alimentare • Filtru steril 
• Set de chei • Tub CO2 de mare presiune • Tub de 
silicon standard • Tub de silicon/încălzitor pe gaz cu 
tub (numai varianta cu încălzitor) • Manual de operare

Alegeți cu sau fără
încălzire cu gaz

Interfață accesibilă Filtru steril inclus

300-900-020 20L/min – 
300-900-021 20L/min 

Debit max. gaz      Unitate de încălzire

300-900-030 30L/min – 
300-900-031 30L/min 

300-900-040 45L/min – 
300-900-041 45L/min 

Opţiuni disponibile:
300-902-008
Butelie CO2 ,
0,75kg, goală

4948

LAPRECOMANDATĂ PT.:

1-20L/min 

(300-900-020 / -021)

1-30L/min 

(300-900-030 / -031)

1-45L/min 

(300-900-040 / -041)



Generator multifuncțional de înaltă frecvență pentru chirurgie, pentru 
tăiere și coagulare ușoară și eficientă, în condiții de siguranță. Moni-
tor tactil încorporat cu afișare clară a tuturor informațiilor necesare. 
Unitatea detectează și identifică automat instrumentele conectate. 
Locațiile de memorie de mari dimensiuni și configurațiile diferite pen-
tru utilizator completează un sistem versatil și compact.

UNITATE HF (frecvențe înalte)

700-350-400

Generator electrochirurgie G400 
TUR-B/P și monopolar TUR-P

Date tehnice

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Clasa / Categoria I / CF

Curenți de dispersie de joasă frecvență conf. - IEC 60601-1

Curenți de dispersie de înaltă frecvență conf. - IEC 60601-2-2

Frecvența de operare a generatorului 333 kHz

Rezistență impulsuri defibrilare conf. - to EN 60601-1

Sistem NEM control neutru elec-trod sem-

nalizare optică a 7 niveluri de 

rezistență necesară

< 240 Ω

ARGON*

Tip gaz argon pur 4,8 (99,998%) sau peste

Presiune admisie gaz 0,25-0,4 [MPa]

Evacuare gaz

Interval presiuni

THERMOSTAPLER® **

Sistem de închidere a vaselor 9 efecte/300W

AutoStop oprirea automată a procesului de 

închidere după atingerea efectului optim

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI
Greutate 12,2kg
Dimensiuni 495 x 415 x 225mm (LxlxÎ)

ALIMENTARE ELECTRICĂ
Tensiunea de alimentare 230 V +/- 10% 50 Hz

sau 110 V +/- 10% 60 Hz
Putere nominală de intrare 500W

Cutting and Coagulation features

TĂIERE MONOPOLARĂ

Mono Cut 9 efecte/400W

Precise Cut 9 efecte/50W

Mixed Cut 9 efecte/150W

Polipo Cut** 9 niveluri

Papillo Cut** 9 niveluri

Arthro Cut** 9 niveluri

Uro Cut** 9 niveluri

Hystero Cut** 9 niveluri

Argon Cut** 9 efecte/350W

TĂIERE BIPOLARĂ

Bi-Cut** 9 efecte/400W

Uro Bi-Cut** 9 niveluri

Arthro Bi-Cut** 9 niveluri

9 efecte/200W

Forced Coag 9 efecte/200W

Spray Coag 80W

Hybrid Coag 9 efecte/200W

Standard Argon* 80W

Endo Argon* 40W

Pulse Argon* 40W

Uro Coag** 9 niveluri

Arthro Coag** 9 niveluri

Hystero Coag** 9 niveluri

COAGULARE BIPOLARĂ

Soft Bi-Coag 9 efecte/350W

AutoStart/AutoStop

Forced Bi-Coag 9 efecte/350W AutoStop

Uro Bi-Coag** 9 niveluri

Arthro Bi-Coag** 9 niveluri

Sciss Bi-Coag** 9 niveluri

Modificările specificațiilor tehnice sau de proiectare pot avea loc fără o notificare 
prealabilă.

*  Disponibil numai pentru versiunea cu argon
** Mod special disponibil numai pentru cablul dedicat SDS/instrumentul conectat

5150

RECOMANDAT PENTRU TOATE UTILIZĂRILE ENDOSCOPICE ȘI ÎN 
CHIRURGIA DESCHISĂ

Ecran tactil de 10“ Design interfață 
ușor de citit

Ecran rabatabil Mufe pentru 
detectarea 

instrumentelor

CARACTERISTICI: 

• Detectează și identifică automat instru-
mentul conectat

• Sistemul Powerstart simplifică începutul 
procesului de tăiere

• Reglare automată a puterii
• 105 de locații diferite de memorie în 7 

grupe
• Sunt disponibile diferite configurații ale 

mufelor de ieșire
• Pedală de picior (opțională)

CONŢINUT PACHET:

• Unitatea principală • Cablul de alimentare 

Accesorii, la cerere

700-350-405
Pedală de picior, 2 butoane,
mufă cu 6 pini, 5m  

reductor (0,4 MPa) pe butelia de argon

COAGULARE MONOPOLARĂ

Soft Coag

0,1-10 l/min, stabilizată la 

0,1  l/ min în întreaga gamă



Model/Tip 300-010-219 300-010-224 300-010-226 300-001-232

Dimensiuni 19“ / 14.8x11.9 inci 24“ / 20.4x12.8 inci 26“ / 22.7 x 12.7 inci 32“ / 27.5x15.4 inci

Rezoluţie 1280x1024 (SXGA) 1920x1200 (WUXGA) 1920x1080 (FULL HD) 1920x1080 (FULL HD)

Semnal intrare
SDI, HD-SDI, RGBS, YPbPr,
SVideo, Compozit, DVI, VGA

Unghi vizualizare 178°

Ecran LCD Matrice activă TFT cu IPS

Model/Tip 300-001-145 300-001-149 300-001-146

Dimensiuni 15“ / 20,0x9 inci 19“ / 14,8x11,9 inci 24“ / 20.4x12.8 inci

Rezoluţie 1024x768 (XGA) 1280x1024 (SXGA) 1920x1200 (WUXGA)

Semnal de intrare SVideo, Compozit, RGBS, DVI

Unghi de vizualizare 178°

Ecran LCD Matrice activă TFT

RZ iLumen Endovue oferă o interfață de înaltă 
definiție (HDTV), oferind o luminozitate 
ridicată, înaltă rezoluție, un contrast 
excepțional și reproducerea culorilor reale, 
la o calitate vizuală de neegalat. RZ 
iLumen oferă avantajele cheie ale seriei 
de la RZ în medii în care sunt necesare 
doar imagini bazate pe video. Multiplele 
dimensiuni și flexibilitatea ridicată îl fac 
ideal pentru o mare varietate de aplicații 
chirurgicale și de alte tipuri.

Imagini de înaltă definiție, claritate 
superioară, coerență, calitate, cel mai 
rapid timp de răspuns (10-16ms), cel mai 
larg unghi de vizualizare, cea mai amplă 
gamă cromatică, preferințe de modalitate 
și de programare a utilizatorilor, ca-
pacitatea Re-Drive permite vizionarea de 
imagini pe mai multe ecrane, comutare 
video prin interfață cu port serial,
economosire prin joasă alimentare de la 
distanță 24 VDC, compact și ușor.

Ecranul chirurgical plat RZ HD iLumen 
RADIANCE este monitorul ales de chirurgi 
și echipele chirurgicale din întreaga 
lume. Capabilitățile sale HDTV 
superioare, inclusiv HD - SDI și YPbPr - 
și procesarea sofisticată a semnalului 
produc imagini clare, precise, reale și 
foarte luminoase. RZ iLumen este 
singurul monitor medical cu ecran plat 
pentru utilizare simultană ca ecran pen-
tru radiologie, fluoroscopie, fiziologie și/
sau chirurgie minim invazivă. 

Full HD și digital capabil, o gamă completă de 
intrări analogice chirurgicale, intrare DVI cu 
răspuns DICOM pentru PACS, comutarea 
instantanee de la distanță între surse prin 
pedală de picior sau comutator pentru deget,
rezoluție înaltă, LCD luminos cu unghi de 
vizualizare larg, complet conform cerințelor 
medicale de calitate, aprobat de FDA, UL și 
CE, capacitatea Re-Drive permite vizionarea 
de imagini pe ecrane multiple, raport de 
aspect tradițional 4:3, reglaje specifice pentru 
chirurg selectabile de către utilizator.

Model/Tip 300-001-148

Dimensiuni 21,5“ / 18.8 x 10.6 inci

Rezoluţie 1920 x 1080 (Full HD)

Semnal de intrare DVI, RGBS,  YPbPr, VGA, S-Video, Compozit

Unghi de vizualizare 178°

Ecran LCD Matrice activă TFT cu IPS, iluminare LED de fundal

21” iLumen Endovue SE oferă performanța 
imaginii unui ecran chirurgical de ultimă 
generație, la o fractiune din costul obișnuit.
Este orientat pentru piețele emergente 
sensibile la costuri, acest monitor având un 
bun raport calitate-preț. Oferă o iluminare 
de fundal cu LED-uri și suportă atât intrări 
video digitale, cât și analogice, de înaltă 
definiție. 21” iLumen Endovue SE este o
alternativă accesibilă pentru un ecran 
chirurgical cu toate opțiunile.

Acesta primește semnale de înaltă definiție 
de la o varietate de surse de imagistică 
medicală, inclusiv endoscoape, aparate cu 
ultrasunete, PACS și de signalistică vitale.
Acesta dispune, de asemenea, de un sistem 
de răcire fără ventilator, pentru a reduce la 
minimum riscul de răspândire a contami-
nanților din aer în interiorul câmpului steril.

DISPONIBIL NUMAI ÎN AFARA UE + 
AMERICA DE NORD

5352

MONITOARE

Ecran medical IPS RZ
Monitoare Full HD de bază și fiabile, cu o bună calitate 
a imaginii.
Cadru închis din aluminiu și panou frontal din sticlă,
pentru o rezistență la zgârieturi îmbunătățită și o
curățare mai ușoară. O gamă largă de posibilități de 
intrări.

Model/Tip 300-001-240 300-001-244 300-001-246 300-001-247 300-001-248

Dimensiuni 19“ / 14.8x11.9 inci 24“ / 20.4x12.8 inci 26“ / 22.7 x 12.7 inci 32“ / 27.5x15.4 inci 42“ / 34.6x19.6 inci

Rezoluţie 1920x1200 (WUXGA)

Semnal intrare SVideo, Compozit, HDMI, DVI

Ecran LCD IPS
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Cărucior universal și foarte variabil, cu o capacitate mare de încărcare. 
Accesoriile hidraulice de fixare a monitoarelor permit monitoare 
principale și secundare, care pot fi rotite în pozițiile dorite. Vă oferim o 
gamă largă de opțiuni de extindere și multiple posibilități de adaptare la 
nevoile individuale.

CARACTERISTICI: 

• Opțional, uși și panou dorsal, în scopul 
de a proteja echipamentele de valoare

• Opțional, comutator principal pornit/
oprit

• Coloane de alimentare pentru cabluri
• Suport pentru endoscop
• Brațe de sprijin cu înălțime variabilă
• Role conductive

Modular, easy changeable setup

300-002-001
Cărucior RZ performant

300-001-999
Cărucior RZ Basic

Lățimea de montare:
500mm

ACCESORII OPȚIONALE:

300-001-988 400mm 
Suport hidraulic monitor

300-001-989
Raft pentru monitor, cu su-
port monitor ajustabil VESA
75/100 de până la 14 kg

300-001-980 3/5/10 L
300-001-982    20/50 L
Suport butelie CO2

300-001-979
Suport cameră

300-001-978
Suport cablu

300-001-991
Suport calculator, capacitate de 
încărcare max. 20 kg    

300-001-983
Panou dorsal

DIMENSIUNI

1600mm x 500mm x 625mm
Role: Ø 125mm

CĂRUCIOR

300-001-986
Suport tastatură

300-001-990
Suport pentru cap cameră cu
suspensie pentru cablu

300-001-985
Raft suplimentar
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300-900-916

Set sistem turn mediu

300-001-600 Sistem cameră digitală HD F1
300-001-305 LUMEN X5 Xenon Light Source 
300-000-100 Pompă LAP P1000
300-900-030 Insuflator AIRFLOW A3 
300-001-146 Monitor RZ iLumen LED EndoVue 24"
300-001-999 Cărucior RZ Basic 
+ Accesorii

300-900-915

Set sistem turn performant

300-900-917

Set sistem turn, linia Basic

300-001-410 Sistem cameră digitală Z2
300-900-180 LUMEN LED1 Light Source
300-000-100 Pompă LAP P1000
300-900-020 Insuflator AIRFLOW A2 
300-001-148 RZ iLumen LED EndoVue SE 
                     Monitor 21.5"
300-001-999 Cărucior RZ Basic 
+ Accesorii

TURN 

300-001-800 Sistem cameră digitală HD F3
300-900-300 LUMEN LED 3 
300-000-300 Pompă LAP P3000
300-900-041 Insuflator AIRFLOW A4 cu unitate de încălzire
300-010-226 Monitor RZ iLumen RADIANCE 26"
300-001-149 Monitor RZ HD iLumen EndoVue 19" 
300-002-001 Cărucior performant RZ 
+ Accesorii
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NOTE


