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SISTEMA ELETRÔNICO DE VÍDEO ENDOSCOPIA 
 

Processador de tamanho compacto com 
fonte de luz integrada. 
Possui simples operabilidade e imagem 
de alta resolução. 
 
 
O sistema EPX-2500 é um compacto processador com fonte de luz integrada, que 
proporciona um ambiente de exame ideal com simples operabilidade. O painel DVI 
permite que as imagens digitais sejam transmitidas em alta resolução, 
proporcionando aos médicos mais facilidade para visualizar imagens.  
Este sistema também é compatível com vários modelos de endoscópios FUJINON.  
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Funções das Peças 

 
 
 
Botão de múltipla função 
Funções frequentemente usadas, incluindo as funções BLV, modo Íris, 
zoom eletrônico de imagem, informação do escopo de conexão e limite 
de luz podem ser atribuídas a este botão de múltipla função. Este botão 
permite que você selecione a função que necessita rapidamente, causando 
maior eficiência no exame.  
 

 
 
DVI no painel 
O DVI fornece transmissão de imagem digital de alta qualidade com 
resolução de 1024x768 pixels, proporcionando uma imagem limpa do 
endoscópio.  
 
Função de realce das veias sanguíneas 
Esta função detecta mudança súbita de cor na mucosa e nas veias.  
 
Redução de ruídos 
Esta função reduz ruídos na imagem, melhorando a nitidez da imagem. 
 

Função de Picture in Picture 
A função Picture in Picture exibe imagem de vídeo em tempo real 
automaticamente em uma pequena tela enquanto congela a imagem na 
tela de observação, a qual reafirma o exame.  

 
Compatível com uma ampla variedade de âmbitos 
Os encaixes são equipados para os endoscópios das séries 530 e 200. A 
compatibilidade com vários endoscópios possibilita o uso do endoscópio 
mais apropriado para o ambiente clínico. 
 

 

Botão da Bomba 
Pressão do fornecimento de ar em três 
níveis. “Hi, Low and Off” 

Indicador do fornecimento de ar 
Exibe o Hi e Low do fornecimento de ar. 
As luzes ficam apagadas quando a bomba 
está desligada. 

Encaixe do endoscópio 

Para encaixar o conector do 
endoscópio 

Encaixe do conector EVE 
séries 220, 250, 270. 
Para encaixar o conector EVE das 
séries 200, 250, 270. 

Encaixe do conector EVE série 530 
Para encaixar o conector de vídeo de série 530. 
(Exceto a série EG-530UT/UR) 

A aparência do carrinho varia de acordo com o ponto de venda.  
 
 

Botão de dados ON/OFF 
Liga ou desliga na tela os dados do 
paciente ou a data. 

Botões de ajuste de 
Luminosidade 
Aumenta ou diminui o nível de 
luminosidade. 

Alarme da 
lâmpada de 
emergência 
Pisca quando a 
lâmpada 
principal não 
acende. 

Botão da 
lâmpada 
A lâmpada 
principal acende 
ou apaga ao 
apertar esse 
botão. 

Energia 

Botão de múltipla função 
Pode ser atribuído à várias funções (BLV, 
Iris, EM, Reset, Informação e Limite de 
Luz) 

Botão de múltipla função 
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ESCOPO DO VÍDEO ENDOSCÓPIO FUJINON SÉRIE 500 
 

Encaixa bem. Move-se agilmente. 
Punho leve para maior operabilidade  
 
O mais novo desenvolvido punho encaixa perfeitamente em sua mão, permitindo o uso total do alto desempenho do 
endoscópio. Os materiais, o processamento e a escolha das peças têm sido inspecionados para reduzir o peso do 
punho para melhor manobrabilidade. 
 
O modelo está aperfeiçoado também para facilitar a limpeza e a desinfecção.  
A combinação do G-5 GRIP e o ENDOSCÓPIO SÉRIE 500 oferecem a você mais amenidade na rotina de 
diagnósticos. 
 
 

 

Modelo mais leve e mais fino 
 
20% mais leve no peso e 10mm mais fino que o produto convencional.  
O ângulo de operação do punho está remodelado para acomodar os dedos com mais firmeza e 
mais ajuste.  
 

Circunferência 
de 
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Melhor Operabilidade 
 
Novo posicionamento dos interruptores funcionais, Ar/Água e os botões de sucção minimizam os movimentos dos 
dedos e melhoram a eficiência.  

 
 
Função jato de água 
Os endoscópios principais para o trato 
gastrointestinal baixo possuem um bocal de 
jato de água além do canal de fórceps. O 
bocal do jato de água remove efetivamente o 
muco sobre a superfície a ser examinada.  
 

 
 
Conector leve  
Os conectores incorporados no ENDOSCÓPIO SÉRIE 500 são leves, 
finos e fáceis de manusear. Os procedimentos são, agora, menos 
trabalhosos se comparados ao endoscópio que tinha de ser 
retirado/conectado para limpeza e desinfecção em todas as ocasiões de 
endoscopia. 
 

 

Melhor Desinfecção e Limpeza 
A limpeza e a segurança focaram em combater completamente a 
desinfecção.  
O botão ar / água facilmente sujo é removível e autoclavável. 
A superfície lisa, plana assegura que todas as áreas recebam ótimo 
contato com a limpeza e soluções de alto desempenho de desinfecção. 
 

 
 

Parte flexível 
Na endoscopia gastrointestinal superior e inferior, a grande flexibilidade 
do endoscópio proporciona fácil inserção e conforto do examinando a 
coexistir, suprindo as necessidades do momento. 
 

 

Botão da Impressora e de VTR 

Botão eletrônico de 
ampliação 

Botão de Congelar/ 
cópia impressa 

Botão de sucção 

Botão de Ar/Água 

Botão de Ar/Água e 
de Sucção 
(Autoclavável) 
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ENDOSCÓPIOS GASTROINTESTINAIS SUPERIORES SÉRIE 530 
 
 
Para o trato gastrointestinal superior – Tipo Fino 
EG-530FP 

 
 
 
 
ENDOSCÓPIOS GASTROINTESTINAIS INFERIORES SÉRIE 530 

 

O EG-530 FP é um endoscópio para o trato gastrintestinal superior, com um canal de 
fórceps, com diâmetro de 2,8mm e uma extremidade distal de 8,5 mm.  
A capacidade de observação foi aperfeiçoada com um campo de visão maior de 140°. 

Imagens e  
Posição de entrada do fórceps. 

Direção de visualização         0º(para frente) 

Campo de visão –        140° 
 

Faixa de observação         3 - 100mm 
 

diâmetro da extremidade distal   8.5mm 
 

diâmetro da porção flexível         8.5mm 
 

capacidade de flexão Cima 210° / Baixo 90° 

 Direita 100º/Esquerda 100º 
 

comprimento funcional         1,100mm 
 
 

comprimento total         1,400mm 
 

 

diâmetro do canal do fórceps      2.8mm 

Guia de luz 

Para cima  210° 

Para baixo 90° 

Esquerda 100° 

Direita 
 100° 

Lentes objetivas 
Canal do fórceps 

Bocal de Ar/Água 

SLIM 8.5 mm WIDE VIEW 

LIGHT-WEIGHT 

CONNECTOR 

Imagens e  
Posição de entrada do fórceps. 
 

Guia de luz 

Para cima  180° 

Para baixo 180° 

Esquerda 160° 

Direita 160° 

Lentes objetivas 

Canal do fórceps Bocal de Ar/Água 
Bocal jato de água 

WIDE 
VIEWVISÃO 
AMPLA 

LIGHT-WEIGHT 
CONNECTOR 

WATER JET 

Direção de visualização  0º(para frente) 

Campo de visão   

Faixa de observação 
 

diâmetro da extremidade distal 
 

diâmetro da porção flexível 
 

capacidade de flexão  Cima 180° / Baixo 180° 

 Direita 160º/ Esquerda 160º 
 

comprimento functional  

comprimento total 
 

diâmetro do canal do fórceps 

Para o trato gastrointestinal inferior – Tipo padrão 
EC-530FM/EC-530FI/EC-530FL 
Estes colonoscópios angulares padrão oferecem um canal de trabalho de 3,8 milímetros de 
largura em um diâmetro fino externo de 12,8 milímetros. Um campo de visão ultra amplo de140 
graus de melhora a qualidade da imagem do centro para a borda. Estes colonoscópios também 
oferecem uma faixa mais ampla de observação de 3-100mm. Além disso, um jato de água 
integrado direcionado para frente possibilita a lavagem em situações clínicas.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso 
SGE-101-00 

Impresso no Japão 0809-FP 

 







UP-25MD 
Impressora de Vídeo  
Colorida
A impressora colorida Sony UP-25MD é a escolha ideal para aplicativos de 
ultrassom, endoscopia e microscopia. O dispositivo médico compacto de 
alta velocidade fornece impressões de 423 dpi’s de excelente qualidade, em 
menos de 20 segundos e integra facilmente qualquer cartão com seu fator 
de forma fino de 8-3/8”. O conveniente design do painel frontal da impressora 
UP-25MD propicia menus fáceis para o usuário, ajuste flexível de cores e 
duas pré-configurações de usuário. O dispositivo fornece notificação em LED 
de transmissão de dados e status dos cartuchos de tinta. 
A UP-25MD aceita mídias de impressão padrão Sony, bem como um 
modelo de mídia laminado opcional, propiciando qualidade de imagens de 
longa duração com alta resistência a água e impressões digitais.

• Design Compacto e Fino — Ideal for medical carts; easily integrated
• Suporte a sinal HDTV — 1080i e 720p
• Entradas e Saídas de Vídeo Analógicas Versateis
• Compatível com sistema PAL & NTSC, todas as interfaces padrão
• Excelente Qualidade de Impressão com a Tecnologia de Impressão de 

Sublimação da Sony
• Alta Resolução — 423 dpi
• Novo design da Tela do Painel Frontal em LCD



Especificações
Geral
Método de Impressão Impressão Térmica de Sublimação de Cor
Cabeça Térmica 423 DPI
Graduação Imagens YMC utilizando graduações por cor de 8 bit/256, aprox. 16,77 milhões 

de cores por pixel
Resolução 432 DPI
Tamaho da Imagem Impressa UPC-21L/UPC-24LA Tamanho: Total 5” X 3 3/4”

UPC-21S/UPC-24SA Tamanho: Total 3 3/4” X 2 7/8”
Velocidade de Impressão NTSC: UPC-21S aprox. 19 segundos

UPC-21L aprox. 29 segundos
Velocidade de Impressão (Mídia Lami-
nada)

NTSC: UPC-24SA aprox. 25 segundos
UPC-24LA aprox. 36 segundos

Capacidade de papel Bandeja tamanho S: Máx. 80 folhas
Bandeja tamanho L: Máx. 50 folhas

Capacidade de papel Laminado Bandeja tamanho S: Máx. 60 folhas
Bandeja tamanho L: Máx. 40 folhas

Consumo de energia AC 100 a 240V, 50/60Hz
Corrente de Entrada 1.7-1.0 A
Dimensões 8 3/8" X 3 7/8" X 15 5/8" (C A L)
Peso 12,6 libras
Entrada de Vídeo RGB/YPbPr (BNC X 3)

S Video (4-pin min-DIN X 1)
Vídeo Composite (BNC X 1)

Mídia UPC-21L (pacote de impressão de cores padrão tamanho L) (4 X 50 pacotes)
UPC-21S (pacote de impressão de cores padrão tamanho S) (3 X 80 pacotes)
UPC-24LA (pacote de impressão de cores padrão tamanho L) (4 X 40 pacotes)
UPC-24SA (pacote de impressão de cores padrão tamanho S) (3 X 60 pacotes)

Normas de Segurança
UL60601-1, UL60950-1
CSA C22.2 Nº 601.1, CSA C22.2 Nº 60950-1
EMC: FCC: Parte 15 Subparte B Dispositivo Digital Classe A
IC: ICES-003 Classe A Equipamento Digital

Acessórios Fornecidosq
Cabo de Energia AC 
Manual de Instruções (PDF)
Cartão de Garantia (1) (para clientes nos EUA e Canadá)
Bandeja para papel (Tamanho L)
Interruptor (1)
Mídia de Impressão (UPC-21L, 50 folhas e 1 fita)
Cartucho de Limpeza (1)

Visão traseira da UP-25MD

ME-UP-25MD

Acessórios opcionais

Sony Electronics Inc.
1 Sony Drive

Park Ridge, NJ 07656

www.sony.com/medical

Mídia de Impressão
(UPC-21L, UPC-21S)

Mídia de Impressão Laminada
(UPC-24L, UPC-24S)

FS24 – Pedal
RM91 – Controle Remoto
RM5500 – Controle Remoto

©2010 Sony Corporation. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, integral ou parcial, sem autorização por escrito.
Características e especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Todos os pesos e medidas não métricos são aproximados.
Sony e logotipo Sony logo são marcas registradas da Sony.

Atenção: A lei Federal americana restringe a venda deste dispositivo por (ou sob a prescriçao de) um médico ou profissional médico pessoa 
adequadamente licenciado.
Atenção: Vide a rotulagem, indicações, contraindicações, advertências, precauções e instruções de uso do produto.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção visual Frontal 

Profundidade de campo 5~ 100 mm 

Campo de visão 140 º 

Diâmetro do extremo distal 12.8 mm 

Diâmetro de tubo flexível 12.8 mm 

Capacidade de flexão:      ACIMA 

                                     ABAIXO 

 

                                  ESQUERDA 

                                    DIREITA 

 

 

Diâmetro do canal de fórceps 3,8 mm 

Longitude de trabalho 1.690mm 

Longitude total 1.990mm 

Direção visual Frontal 

Profundidade de campo 5~ 100 mm 

Campo de visão 140 º 

Diâmetro do extremo distal 11.5 mm 

Diâmetro de tubo flexível 11.5 mm 

Capacidade de flexão:      ACIMA 

                                     ABAIXO 

180º 

                                  ESQUERDA 

                                    DIREITA 

160º 

 

Diâmetro do canal de fórceps 3,8 mm 

Longitude de trabalho 1.690mm 

Longitude total 1.990mm 

 

  Endoscópios G5 para o Trato Gastrointestinal Baixo  

Para o trato gastrointestinal baixo – Modelo Padrão / Super Imagem 

O colonoscópio EC-450HL5 com tecnologia Super Imagem possui um grande 
canal de 3.8mm de diâmetro e um campo de visão extremamente amplo de 
140º. Deste modo proporcionam-se imagens amplas e dinâmicas que 
alcançam um seguimento mais confortável do trato e uma orientação mais 
precisa. A parte manejável redesenhada agora possui menor peso e uma 
melhor resistência para o manuseio mais confortável e um tratamento mais 
fácil.  

SUPER 
IMAGEM 

VISAO  
AMPLA 

INJEÇÃO 
DE ÁGUA 

CCD 
410K 

Área de 
imagem e 
posição de 
entrada de 

fórceps 

180 º 

160 º 

Para o trato gastrointestinal baixo – Modelo Fino 

A Fujinon traz avanços no design do tubo de inserção para o seu novo 
colonoscópio super fino, o EC-250LS5, que oferece as características de 
inserção de um colonoscópio adulto, porém possui um diâmetro externo fino 
de 11.5 mm e um canal de operação generoso de 3.8 mm. Perfeito para 
pacientes pediátricos, mulheres adultas pequenas e pacientes idosos, o LS5 
permite uma melhor manipulação em todos os aspectos. Possui ainda um 
jato de água frontal integrado que permite a lavagem em situações críticas.  
 

Área de 
imagem e 
posição de 
entrada de 

fórceps 

FINO SUPER 
IMAGEM 

INJEÇÃO 
DE ÁGUA 

VISÃO 
AMPLA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção visual Frontal 

Profundidade de campo 5 ~ 100 mm 

Campo de visão 140 º 

Diâmetro do extremo distal 9,4 mm 

Diâmetro de tubo flexível 9,3 mm 

Capacidade de flexão:      ACIMA 210 º 

                                     ABAIXO 90 º 

                                  ESQUERDA 

                                    DIREITA 

 

100º 

Diâmetro do canal de fórceps 2,8 mm 

Longitude de trabalho 1.100 mm 

Longitude total 1.400 mm 

Direção visual Frontal 

Profundidade de campo 4 ~ 100 mm 

Campo de visão 120 º 

Diâmetro do extremo distal 8.2 mm 

Diâmetro de tubo flexível 8.1 mm 

Capacidade de flexão:      ACIMA 210 º 

                                     ABAIXO 90 º 

                                  ESQUERDA 

                                    DIREITA 

 

 

Diâmetro do canal de fórceps 2,2 mm 

Longitude de trabalho 1.100 mm 

Longitude total 1.400 mm 

 

  Endoscópios G5 para o Trato Gastrointestinal Alto 

Área de imagem 
e posição de 
entrada de 

fórceps 

Para o trato gastrointestinal alto – Modelo padrão 
 

Para o trato gastrointestinal alto – Modelo fino 
 

100 º Área de imagem 
e posição de 
entrada de 

fórceps 

* G5: Grupo de 5 endoscópios com Novo Controle de Seção 

O EG-250WR5 combina a produção de imagens de alta resolução – um 
CCD de 410k-pixels está incluído dentro da estreita extremidade distal – 
com um campo de visão ultra amplo de 140º para produzir imagens de 
extraordinária precisão e detalhe, permite uma melhor observação de 
vasos sanguíneos diminutos, assim como excelente produção de imagens 
em exames de rotina. O diâmetro mais estreito de 9.4 mm facilita a 
inserção e uma angulação mais extrema. O canal tem 2.8 mm de diâmetro.   
 

SUPER 
IMAGEN 

VISÃO 
AMPLA 

CCD 
410K 

O Vídeo-Gastroscópio fino EG-250PE5 é ideal para pacientes com 
dificuldades ou com anatomia estenosada e utiliza a mais recente 
tecnologia Fujinon para um tubo de inserção mais fino. O EG-250PE5 
oferece um tubo de inserção estreito de 8.1 mm de diâmetro e um canal de 
2.2 mm de diâmetro para oferecer menor desconforto ao paciente 
fornecendo simultaneamente alta qualidade de imagem para uma 
observação precisa.  
 

FINO CCD410K 



 
Novo Padrão de Monitores Cirúrgicos 

 
 

Certificações/Conformidade 
 

Normas EN 60601-1, UL 60601-1 (Classificado), MDD [Diretiva de Dispositivos Médicos] 93/42/EEC, IEC-601.1, EN 46001, CE, ISO 9001, ISO 13485, 
Dispositivo Médico de Classe I, Registro na FDA [Agência de Vigilância de Alimentos e Medicamentos dos EUA] n.º 2954921. 

The Inteligent Solution 

RadianceTM 19 
 

 
  

 

 Extremo alto brilho – Alto contraste 
 Tecnologia Image Lag ReductionTM  
 Resposta muito rápida 
 Picture Perfect TechnologyTM 
 Norma UL/IEC-60601-1 de grau médico 
 À prova de respingos 
 Tensão remota de 24 VDC 

 
A série Radiance de monitores cirúrgicos é perfeitamente adequada para uso com equipamento cirúrgico 
minimamente invasivo no centro cirúrgico. Esses dispositivos de grau médico superam as rigorosas 
exigências de desempenho e segurança necessárias para uso em um ambiente cirúrgico, onde são exigidos 
qualidade de imagem superior, reprodução fiel das cores, contraste excepcional e alto brilho. Para montar em 
suportes leves, a fonte de alimentação externa de 24 Vdc pode ficar localizada a até 100 pés de distância do 
monitor. 
 
Picture Perfect TechnologyTM 

 
A tecnologia PPTTM, inventada e utilizada pela NDS na fabricação dos monitores Radiance, elimina bordas 
irregulares que aparecem quando são mostrados sinais de vídeo entrelaçados em um dispositivo com tela 
plana (LCD ou Plasma) de escaneamento progressivo. A PPT da NDS utiliza seus próprios algoritmos de 
interpolação de vetor correlacionado com ângulo para eliminar a interpolação espacial na área interna (efeito 
“escada”) e aumenta a qualidade visual necessária para fazer suturas, examinar tecidos e outros 
procedimentos delicados. 
 
Image Lag Reduction (ILR) para Visualização de Vídeo Muito Rápida  
 
A tecnologia Image Lag Reduction (ILR) patenteada, desenvolvida na NDS em conjunto com a PPT, 
proporciona a visualização mais rápida disponível no mercado atualmente. A tecnologia ILR antecipa o 
comando do LCD necessário de um quadro de vídeo para o próximo e modifica o nível do comando do sub-
pixel de LCD para proporcionar um tempo de resposta rápida e líder na indústria. Estes avançados algoritmos 
de interpolação e suavização resultam em imagens apresentadas sem atraso. Equipados com a tecnologia 
ILR, a família de monitores Radiance entregam o tempo de resposta mais rápida de todos os monitores de 
tela plana (tempo de resposta entre 10 e 16 ms). 
 



 
Novo Padrão de Monitores Cirúrgicos 

 

 

 

The Inteligent Solution 

 
 

 
Com entrada de energia de 24 Vdc,  

 
o Radiance é a solução perfeita para  

 
expandir o suporte. 

 
 
 
Suporte Cirúrgico e Radiológico 
 
O monitor Radiance suporta oito formatos de vídeo diferentes, incluindo SDI, DVI digital, VGA analógico, 
RGBS, Vídeo Componente (YPbPr), S-Video (Y/C), Composto e Sync-On-Green (SOG). E com correção de 
gama incluso, o Radiance é a solução perfeita para fluoroscopia, ultrassom, PACS, RM, RD, etc. 
 
Controle de Funcionalidade Remota para Troca de Sinais em Tempo Real 
 
Centros cirúrgicos integrados exigem que ajustes no monitor e troca de fonte de imagem no vídeo ocorram 
em tempo real, sem a intervenção do cirurgião à área esterilizada. Os monitores Radiance atendem a essa 
exigência com a tecnologia Controle de Funcionalidade Remota (RFC – Remote Functionality Control). Todos 
os monitores Radiance enviam RFC por meio de uma porta de comunicação serial localizada no monitor. 
 
Conector de Entrada de Uso Geral 
 
O conector de entrada/saída de uso geral (GPIO) permite personalização ao monitor Radiance. Ele pode ser 
conectado a um pedal para conceder ao cirurgião a habilidade de alternar entre as diferentes fontes de vídeo, 
ou para executar o indicador Tally-LampTM.  
 
Fabricado Clinicamente 
 
O Radiance é um dispositivo médico profissional projetado especialmente para o ambiente de centro 
cirúrgico. Diferente de muitos fabricantes de LCD que adaptam os monitores comuns em equipamentos 
médicos, esta tela plana foi desenvolvida, desde o início, para extrema durabilidade e segurança. Botões do 
tipo “membranas” e uma carcaça vedada e lisa garantem que partículas ou outras substâncias externas não 
se acumulem nas lacunas ou aberturas, possivelmente espalhando contaminantes. A carcaça completamente 
vedada também protege os componentes internos da exposição a líquidos que podem, às vezes, ser 
predominantes em um centro cirúrgico. A unidade foi projetada para funcionar sem ventiladores de nenhum 
tipo (interno ou externo), os quais poderiam, possivelmente, levar contaminantes à atmosfera e espalhar 
bactérias. Projetado para segurança, a entrada de baixa voltagem elimina a preocupação com fios de 
corrente elétrica que passa pelo suporte de metal. Além disso, a intenção da baixa voltagem é permitir que a 
alimentação de energia externa fique localizada a até 100 pés de distância. 
 
 



Especificações do Radiance de 19 polegadas 
   

 

 

NDS North America 
Sede Corporativa 
16245 Vineyard Blvd. 
Morgan Hill, CA 95037 
TEL.: 408.776.0085 
FAX: 408.776.9878 
e-mail: info@nationaldisplay.com  

NDS Europe 
Nijverheidscentrum 2D 
2761 JP Zevenhuizen (ZH) 
Países Baixos 
Telefone: 0031 180 63 43 56 
Fax:  0031 180 63 21 91   

 

 
Geral  
 Área de visualização (Diagonal)  
  polegadas 19” (Trinitron PVM20M = 18,5”) 
  mm 483 
 Área efetiva  
  polegadas 14,8 x 11,9 
  mm 376 x 301 
 Pixel pitch (mm) 0,294 
 Resolução nativa 1280 x 1024 (SXGA) 
 Luminância (cd/m2) 450 
 Taxa de contraste 650:1 
 Total de cores 16,77 milhões 
 Color Gamut  
 (% de SMPTE 296M, HD padrão) 100 
 Ângulo de visualização (graus) ± 85 
 Resposta  10 a 16 ms; cinza para cinza 
 Gama  1,8, 2,0, 2,2, 2,4 e PACS 
 Tecnologia do monitor a-Si TFT 
 Requisitos elétricos  
  Monitor 16 a 24 VDC 
  Fonte de alimentação CC 100 a 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz 
 Consumo de energia 40 W 
 Dimensões  
  polegadas 18 x 16 x 4 
  mm 465 x 400 x 98 
 Peso (libras) 14 (6,4 kg) 
Entradas  
(para formatos de entrada de vídeo, vide página 4)  
 Frequência horizontal (kHz, máx.) 75 
 Frequência vertical (Hz, máx.) 85 
 Largura de banda (MHz, máx.) 135 
 SDI BNC, 75 Ω terminado 
 S-video BNC x 2 (Y & C), e DIN-4, 0,7 Vp-p ± 6 db, alta impedância 
 RGBS, YPbPr BNC x 4, ou HD-15, 0,7 Vp-p ± 6 db, 75 Ω terminado  
 Composto BNC, 0,7 Vp-p ± 6 db, 75 Ω terminado 
 Sync-On-Green (SOG)  BNC x 3, 75 Ω terminado 
 Entradas gráficas  
  DVI DVI-d 
  VGA HD-15 
 Entradas de controle  
  RS-232 DB-9 
  GPIO DIN-6 
Saídas  
  SDI BNC 
  S-Video DIN-4 
  RGBS BNC x 4 e HD-15 
  Composto BNC 
Controles do Usuário  
  OSD Ajuste de R, G, B, matriz, ajuste de saturação, temperatura de cor: 

D55/D65/D80/D93 
 Contraste, brilho, nível de luz de fundo, posição horizontal e vertical 
 Overscan: ativado/desativado (até 25 % de overscan), fase e frequência 
Condições de Operação  
 Temperatura  
  Operação 0 a +40 °C 
  Armazenamento -20 a +60 °C 
 Umidade  
  Operação 20 a 85 % de UR 
  Armazenamento 5 a 85 % de UR 
Suporte VESA de 100 mm 

 



Formatos de entrada de vídeo 
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Formato Entrada  

Digital 
 
Analógica 

Freq. Horizontal 
(kHz) 

Entrelace/ 
Progressivo 

Aspecto Padrão 
Digital/ 

 
Analógico 

Série        
576/50i (PAL) SDI Comp, S-video, RGB, 

YPBPR 
15,625 Ent 16:9/4:3 SMPTE  259M/C ITU 601 

480/60i 
(NTSC) 

SDI Comp, S-video, RGB, 
YPBPR 

15,734 Ent 16:9/4:3 SMPTE  259M/C ITU 601 

576/50p  RGB; YPBPR, SOG  31,250 Prog 16:9/4:3 - - 
480/60p  RGB; YPBPR, SOG  31,469 Prog 16:9/4:3 - SMPTE 293M 
720/50p  RGB, YPBPR 37,500 Prog 16:9 - SMPTE 296M 
720/60p  RGB, YPBPR 45,000 Prog 16:9 - SMPTE 296M 
1080/50i  RGB, YPBPR 28,125 Ent 16:9 - SMPTE 274M 
1080/60i  RGB, YPBPR 33,750 Ent 16:9 - SMPTE 274M 
Até 1024/60p  SOG 64,0, máx. Prog - - - 

 
 

 

 
 
 
 
 
Todos os nomes de produto, marcas e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores.  
** A NDS melhora seus produtos continuamente, porém as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

CHAVE  
LIGA/DESLIGA 

 

ORIFÍCIOS DO SUPORTE 
FIO M4 X 0,7 mm 
PROFUNDIDADE DE 9 mm 
4X 

 

ENTRADA CC 

INTERFACE DO USUÁRIO ATERRAMENTO DO CHASSIS 
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 — Estrutura rígida e resistente em aço tubular.
 — Confeccionado em tubos e chapas de aço carbono.
 — Laterais e fundos fechados com chapas (encaixados).
 — Braço articulado para monitores LCD, padrão VESA.
 — Prateleira para teclado com corrediça telescópica.
 — Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.
 — Prateleiras em poliestireno termo formado com reforços.
 — Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.
 — Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200ºC.
 — Cor Branco texturizado.
 

Dimensões Externas:

Altura: 1.300 mm
Largura: 560 mm
Profundidade: 530 mm

Dimensões Internas:

Largura: 500 mm
Profundidade: 530 mm

Peso: 35 Kg

 

VE-45-P.S

Estante p/ Equipamento de Videoendoscopia 

Kit Monitor LCD

Braço articulado
para suporte de
monitores LCD,
padrão VESA
100x100 mm.

Suporte Endoscópio
em PP de alta
densidade.
 

Sup. Endoscópio Rodízio Stilus

Estrutura em 
plástico resistente,
banda rodagem em
BP.

  
 

* Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.
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