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Når kvalitet teller

VIDAN® Videokolposkop
— video i full HD-kvalitet
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Presist, lyssterkt og svært enkelt å håndtere
Verdens første integrerte videokolposkop 
med 21,5" skjerm i full HD-kvalitet

Innovativ høyteknologisk kolposkop for 
gynekologiske undersøkelsesstoler

Ergonomisk sittestilling
vidan® kan brukes i en ergonomisk optimalt, 
uanstrengt sittestilling og letter derfor
legens arbeid

Diagnostisk nøyaktighet
 Høyoppløselige bilder og videoer 
i full HD-kvalitet 

 Svingbar 21.5 "skjerm for stor og tydelig 
visning av undersøkelsesområdet

 
 
 

 
Integrert kraftig LED undersøkelseslys med 
tilkoblingsmulighet for rødt lys for 
eksterne undersøkelser

 
 

 Grønt lys pluss et ekstra elektronisk grønn- 
filter for en bedre visualisering av vev 
i celleprøver

 
 

Plass- og tidsbesparende
 Autofokus og 6-15x zoom ved å trykke 
på en knapp 

 Rask og enkel dokumentasjon av undersøk-
elsesresultater ved hjelp av en lett tilgjengelig 
lagringsknapp for bilde/video 

 
  
 

 Oversiktlige betjeningselementer

 Fri svingradius som tillater lagring av kolposkopet 
i en plassbesparende parkeringsposisjon

 
 

• Nettverkstilkobling muliggjør overføring av bilder 
og videoer til andre applikasjoner i avdelingen eller 
på sykehuset
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Plassbesparende 
parkeringsposisjon

Videokolposkopet kan fritt svinges og 
plasseres i ønsket posisjon. Hvis det ikke er i 
bruk, kan det lagres i en plassbesparende 
lateral parkeringsposisjon.

 

Farger: 
Polstring: eplegrønn 94
Pulverlakk:  helhvitt RAL 9010
Plastkomponenter: sølvgrå
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Enestående bildekvalitet og teknologi

Visning og evaluering av 
undersøkelsesområdet på 
en 21,5 "skjerm. 
Full HD-bildekvalitet mulig-
gjør diagnostikk og beslut-
ningsprosesser for riktig 
behandling. Dermed gir 
høy presisjonsteknologi 
en ekstra sikkerhetsbonus 
for pasienten.

Grønt lys for en forbedret visualisering av vaskulære strukturer 
(se også side 6).
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Zoom
Kontinuerlig zoom fra 4 til 30 ganger gjør visning av nærbilder av 
spesielle områder svært presis. Ekstra tid kan spares under under-
søkelsen ved bruk av knappen for fast zooming til 6x eller 15x.

Autofokus 
Autofokus er uavhengig av zoomfaktoren og er aktiv i en arbeids-
avstand på 250-330 mm. I tillegg kan fokus justeres manuelt.
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Undersøkelseslys
Den ultrasterke LED-belysningen med to 
nivåer på lysstyrken og en fargetemperatur 
på ca. 5.500 K gir et undersøkelseslys med 
en imponerende realistisk fargegjengivelse. 
Lysstyrke på > 5.000 lux ved 300 mm 
avstand. Det valgbare røde lyset sammen 
med varm-hvitt lys kan brukes for eksterne 
undersøkelser.

Grønt lys/grønnfilter
Grønt lys med et ekstra elektronisk grønn-
filter kan aktiveres for en bedre visuali-
sering av vaskulære strukturer. Dette øker 
kontrasten og gir et forbedret bilde av 
enkelte strukturer, og letter dermed  legens 
arbeid.

Undersøkelseslys

Ultrasterk LED-belysning
med grønt lys/grønnfilter og rødt lys

Grønt lys og grønnfilter Rødt lys i kombinasjon med varmt hvitt lys
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Oversiktlige betjeningskontroller for en 
intuitiv kontroll og betjening av 
videokolposkopet.

Bilde/video lagringsknapp gir en rask 
og enkel dokumentasjon av under-
søkelsesresultatene.

Ved å bruke tasten for fast zooming 
(6 x eller 15 x) sparer du tid på hver 
undersøkelse.

Funksjonen for lagring av bilde/video kan 
også utløses med en knapp på fotkontrollen 
på medi-matic® undersøkelsesstoler.

Oversiktlig og enkel betjening

Øk fokusavstand

Frys bilde

Bilde/video lagringsknapp

Autofokus

På/av-knapp

Zoom inn

Rødt lys (i kombinasjon
med varmt-hvitt lys)

Hvitt lys, nivå 0-2

Grønt lys /grønnfilter

Zoom ut

Fast 6 x / 15 x zoom

Reduser fokusavstand
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Skjermvisningen kan slås over til ultralyd 
skanner eller en annen digital videokilde. 
Den svingbare skjermen gjør det mulig å 
integrere pasienten i undersøkelsen og 
diagnosen.

Overføring av ultralydbilder

Opplæring av assistentleger
Funksjonen for frysing av bilde er et ideelt 
instrument for å visualisere funn og støtter 
opplæring av assistentleger.
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-programvare
Enkel tilkobling til PC – praktiskt og raskt
Bilder og videoer kan lagres, redigeres og arkiveres i pasientjournalen på en PC.

I oversiktsskjermbildet kan nye poster opprettes, 
redigeres eller slettes.

Under oppretting av nye poster kan du legge inn bilder 
eller videoer med kommentarer, som etterpå integreres 
inn i pasientens innspillingsarkiv.

I innspillingsarkivet kan alle opptak vises, skrives ut 
eller spilles av.

Tilkobling til legekontorets programvare
Bilder og videoer kan også lagres direkte i pasientjournalen på legekontorets egen programvare.
Se side 11 for mer informasjon!
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Produktbeskrivelse

 Beskrivelse  

Videokolposkop vidan®, ettermontert
Artikkelnr. 113.0006.0 
ettermontering på  undersøkelsesstoler medi-matic® 115.7-serien (unntatt art. nr. 115.705), 
montert på baksiden av undersøkelsesstolens bæresøyle. Med tillegg av kabelkoblet fot-
pedal for bilde/video lagringsfunksjon, ellers lik 113.0002.0.

Installasjonarbeid er ikke inkludert i våre priser. Installasjonskostnader for ettermontering 
på vidan® på stedet kan beregnes ved forespørsel.

113.0002.0

113.0006.0

Videokolposkop vidan®, integrert  
Artikkelnr. 113.0002.0 

med 21,5"skjerm (full HD), videokolposkop montert på en fritt justerbar arm på pasi-
entens høyre side, med LED-belysning, monitorarm montert på pasientens venstre side 
som standard, vippbar og svingbar monitor, videokolposkop og svingarm pulverlakkert 
i RAL 9006 hvit aluminium, monitorarm i stolens farge, monitor i fargen grå/antrasitt, 
med tillegg av lagringsknapp for bilde/video på fotkontrollen, med nettverksutgang, 
DVI-grensesnitt for ultralyd skanner m.m., tilkobling til spesifikke medisinske program-
varesystemer mulig.

Inkludert Schmitz vidan® programvare (språk DE, GB, IT, FR, ES, RU, NO).

Det integrerte videokolposkopet vidan® 113.0002.0 er tilgjengelig for medi-matic® 
undersøkelsesstoler art.nr. 115.7250.1 og art.nr. 115.7550.1. Du vil finne detaljert 
informasjon om undersøkelsesstolene i vår katalog nr. 75 for gynekologi.

 

Fotkontroll for 113.0006.0

Vennligst merk:
Det vil være begrenset sikt til skjermen når du bruker Göpel-type benstøtter og justering 
av Trendelenburg posisjon som overstiger ca. 16°.
Videokolposkopene vidan® 113.0002.0 og 113.0006.0 kan ikke brukes i kombinasjon 
med følgende tilbehør for medi-matic® undersøkelsesstoler:
101.4940.0 Pusskuff med gyrospyling  
101.4990.0 Pusskuff med gyrospyling  
101.4970.0 Brakett
101.4310.0 Kolposkopholder
101.6530.0 Schmitz sett behandlingsenhet med støttearm
101.6540.0 Brett med støttearm



svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no 11

Kamera: Full HD 1080i
Oppløsning:  1.920 x 1.080 piksler
Zoom: optisk 4x til 30x (kontinuerlig), fast 15 x / 6 x zoom

 250 – 330 mm
Fokusering: autofokus og manuell fokus
Hvitbalanse:  automatisk og manuell
Farge lys 1:  grønt lys med elektronisk filter
Farge lys 2:  rødt lys
LED-belysning:  2 stadier av lysstyrke (normal modus eller lyssterk undersøkelsesmodus)
Fargetemperatur:  5.500 K
Levetid for LED:  10 år
Opptaksfunksjon:  bilde (JPEG) og video (H.264), stillbilde
Monitor:  21,5“ Full HD
Inngangsswitch:  visning av bilder som kommer enten fra videokolposkopet eller fra en annen digital videokilde  
 (f.eks ultralydskanner)

vidan® programvare: lagring av bilder og videoer til PC, etablering av en database
Bildebehandling:  overføre dataene til visse medisinske programvaresystemer er mulige,
 automatisk implementering i den åpne pasientjournalen

Dataoverføring: LAN, via (CAT 7) (ikke del av leveransen) nettverkskabel
Operating system:  Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, (Mac™ OS under utarbeidelse)

Merknad vedrørende tilkobling til legekontorets programvare:
Du må på forhånd sjekke med din IT-support om vidan® programvare kan benyttes sammen med ditt eksisterende medisinske pro-
gramvaresystem. Som beslutningsgrunnlag for dette kan vidan® programvare samt programvarebeskrivelse for systemadministra-
torer gis på forhånd.

Tekniske data

Arbeidsavstand:



KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s
telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196

epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no
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