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TELE PACK+
Endoscopia compacta
O TELE PACK+ é um sistema ALL-IN-ONE que reúne, em um aparelho portátil
e compacto, monitor, fonte de luz, unidade de controle de câmera FULL HD,
documentação e conexão de rede integrada. Uma grande vantagem do sistema
é a compatibilidade com uma variedade de endoscópios rígidos, flexíveis e
descartáveis. O TELE PACK+ pode ser utilizado de maneira abrangente em
consultórios, hospitais-dia, unidades de urgência e emergência, unidades de
tratamento intensivo e no atendimento ambulatorial.

Monitor touch screen de 18,5"
Teclado na tela
FULL HD
Superfície de vidro sem bordas
para facilitar a limpeza
Fácil de utilizar com menu de navegação
e interface do usuário intuitiva

Fonte de luz LED integrada
Iluminação clara e homogênea
Controle automático da fonte de luz
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+ Compatível com endoscópios rígidos,
flexíveis e descartáveis

+ Compatível com endoscópios X-LINE
e C-LINE
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Armazenamento dos dados do paciente
em memória interna, dispositivos de
memória USB ou através de integração
de rede
Transferência segura de dados do paciente
Gestão de dados do paciente
Memória interna de 50 GB
Transmissão de imagens e arquivos de
vídeo – inclusive áudio – do procedimento
em andamento

+ Possibilidade de conexão de rede no

modo "File Share" ou no modo "Worklist"

+ Exportação e importação de dados
do paciente no / do HIS / PACS

É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de sua utilização em determinada intervenção. É possível que os produtos descritos
nessa publicação ainda não se encontrem disponíveis em todos os países devido às diferenças dos requisitos de homologação e aprovação de cada país.
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