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Система HD камери з налобним освітлювачем
Sunoptic HDC-300

Коаксіальна світлова пляма
та об’єктив високої чіткості,
якість зображення 1080р
HD при 60 кадр/с зі
стабілізацією в
реальному часі



Забезпечте свою команду ідеальною візуалізацією:
HDC-300 —  огляд операційного поля як ніколи раніше

Наші інженери світового класу розробили
революційний інструмент, необхідний кожній
хірургічноій бригаді: дійсно коаксіальну камеру з 
налобним освітлювачем, що має запатентовану
конструкцію комбінованої камери / світлового
модуля.

Система HD камер з налобним освітлювачем
Sunoptic HDC-300  забезпечує відео і нерухомі
зображення, які не мають аналогів за якістю при
візуальному представленні хірургом місця операції.

Система HD камери з налобним
освітлювачем Sunoptic

забезпечує неперевершене
коаксіальне вирівнювання

камери і світла, що дозволяє
завжди фіксувати камеру

в центрі монітора
спостереження.

Завдяки тому, що операційне поле відображається
на екрані, операційні бригади отримують більш високий
рівень координації дій команди і можуть краще 
передбачити потреби хірурга. Зняті хірургічні кадри
можна легко поширювати серед колег, на конференціях і 
симпозіумах, а також для навчання лікарів-хірургів.

Це єдина в своєму роді, надійна система, що включає
вбудований стабілізатор зображення, який працює в
режимі реального часу, допомагаючи зменшити вплив
руху голови хірурга, в результаті чого зображення стає
більш зручним для перегляду персоналом і аудиторією.

Стабілізатор зображення в реальному часі – зменшує «тремтіння» зображення

Коаксіальне вирівнювання світла та камери – регулювання світлової плями та камери за один крок

Чітке яскраве HD-відео 1080р та HD-зображення

Можливість запис уфайлів на жорсткий диск та USB-накопичувач

Можливість підключення до будь-яких моніторів в операційній

Автоматичне налаштування камери на умови освітлення в операційній

Сумісність з будь-якими існуючими системами відеозапису



Бездротовий світлодіодний налобний
освітлювач SSL-5500

Характеристики:

Комплект системи

Бездротовий світлодіодний налобний освітлювач
Sunoptic Surgical SSL-5500 надає можливість працювати
незалежно від джерела світла або окремого блоку батарей, 
при цьому забезпечуючи яскраве біле світло з однорідною
точкою. Легке наголів’я RCS забезпечує комфорт та стабільність
там, де надається перевага бездротовим налобним освітлювачам.

Функції та переваги:
• Відсутність зовнішніх дротів або батарей
• Потік світла 30000 лк за робочої відстані 16"/ 40 см з яскравою,
чистою, однорідною точкою
• Регулювання точкового джерела світла в межах 20 – 110 мм
за робочої відстані 16"/ 40 см
• Постійний регулятор світлового потоку на боці наголів’я
дозволяє хірургу налаштувати світловий потік, що збільшує
термін роботи батареї
• 4 години роботи від повністю зарядженої батареї за
максимального потоку 
• Час роботи батареї збільшується вдвоє за 50% 
потоку (потужності)
• Нова конструкція наголів’я розподіляє вагу для 
максимального комфорту
• Батарея в наголів’ї є досяжною, і її можна 
замінити легко та швидко
• Видимий індикатор низького заряду батареї на боці наголів’я
• 4-5 годин зарядки батареї
• Кольорова температура - 4500° K
• Індекс кольоропередачі (CRI) - 75
• Класифікація: Виріб класу FDA 1

600K Lux
2.5 cm
1 Inch

30K Lux
40 cm
16 Inches

• Модуль регульованого точкового джерела світла 20 – 110 мм  при відстані16”/ 40 см
• Боковий регулятор інтенсивності: 0-30 000 лк за робочої відстані 16”/ 40см
• Наголів’я з опорою на задню частину голови для додаткового комфорту
• Вага наголів’я з батареєю - 15 унцій /437 г
• Вага батареї – 3,7 унції /106 г
• Час роботи батареї - 4 години за повної інтенсивності, 8 – за 
половини інтенсивності потоку (потужності)
• Час зарядки батареї - 4-5 годин
• Кольорова температура - 4500 кд типово.
• Індекс кольоропередачі (CRI): 75
• Стандартний термін служби світлодіода: >50 000 годин
• Гарантійний термін - два (2) роки на світлодіодний налобний 
освітлювач та один (1) рік на батареї 
• Класифікація: Тип 1 FDA, номер пристрою D125713

• 1 світлодіодний налобний освітлювач «RCS» з наголів’ям з опорою на задню частину голови
• Боковий тримач батареї та аттенюатор 
• 2 акумуляторні батареї
• 1 зарядний пристрій з окремим слотом
• бінокулярні лупи 2,5х
• 1 м’яка сумка з плечовим ременем
• Одноразові джойстики для модуля позиціювання



Бездротовий світлодіодний налобний
освітлювач SSL-9500

Хірургічний налобний освітлювач Sunoptic SSL-9500 LED 
дозволяє вільно рухатись і не залежати від джерела світла 
завдяки живленню від батареї. Налобний освітлювач 
забезпечує яскраве біле світло, необхідне для хірургічних 
процедур, створюючи однорідну точку світла для коректного 
сприйняття кольору тканин. Наголів’я RCS та легкий модуль 
забезпечують комфорт та стабільність.

Функції та переваги:
• Світлодіод потужністю 10 Вт забезпечує найбільшу яскравість із
доступних
• Інтенсивність світла: 70000 лк / 16"
• Модуль регульованого точкового джерела світла: 20 – 110 мм /16"
• Легка батарея та тримач із затискачем забезпечують постійне
освітлення максимальної інтенсивності впродовж 2 год 30 хв
• Час роботи батареї збільшується вдвічі за 50% потужності
• Наголів’я RCS легке та зручне
• Зниження заряду батареї супроводжується звуковим сигналом

Характеристики:

Комплект системи

Характеристики налобного освітлювача SSL-9500 LED
• Світлодіод потужністю 10 Вт забезпечує яскраве біле світло
• Кольорова температура: 4500° K
• Стандартний термін служби світлодіода: >50 000 годин
• Легка конструкція наголів’я з опорою на задню частину голови
додає комфорту
• Модуль регульованого точкового джерела світла 20 – 110 мм
при робочій відстані 16" / 40 см
• Налаштування інтенсивності: 0 - 70 000 лк за робочої відстані
в 16”/ 40 мм
• Вага наголів’я із світлодіодним модулем - 9 унцій/255 г
• Вага батареї та тримача - 12 унцій/340 г
• Час роботи батареї - 2 год 30 хв за максимальної інтенсивності, 
5 год за 50% потужності
• Зарядний пристрій приймає вхідну напругу живлення 
100 – 240 В   50/60 Гц для міжнародного використання
• Час зарядки батареї - 3,5 год
• Гарантійний термін - три (3) роки на світлодіодний
налобний освітлювач та один (1) рік на батарею

• 1 світлодіодний налобний освітлювач «RCS» з наголів’ям з опорою
на задню частину голови
• Боковий тримач батареї та аттенюатор 
• 2 акумуляторні батареї
• 1 зарядний пристрій з окремим слотом
• 1 м’яка сумка з плечовим ременем
• Одноразові джойстики для модуля позиціювання

1190K Lux at
1”/2.54 cm

70K Lux
16”/40 cm



Багатофункціональний медичний
захисний екран

Sunoptic Surgical представляє адаптивний захисний екран для 
використання з ксеноновими і світлодіодними налобними 
освітлювачами. Унікальна конструкція дозволяє користувачеві
підвищити свій особистий захист від сторонніх забруднень
додаючі до існуючих систем налобних освітлювачів
антивідблискуючий і протипітніючий захисний екран. 
Унікальні кліпси дозволяють за лічені хвилини прикріпити
захисний екран до будь-якого існуючого освітлювача Sunoptic
без сторонньої допомоги. 

Адаптивні кліпси надягають на пов’язку, забезпечуючи швидке
і просте прикріплення та зняття захисної маски. Під час 
використання захисна маска залишається прикріпленою 
на пов’язку, дозволяючи використовувати ксенонові або 
світлодіодні налобні освітлювачі. 

Функції та переваги:
• Можливість підключення до існуючих налобних 
освітлювачів Sunoptic
• Легке кріплення без необхідності серйозних модифікацій 
налобних освітлювачів або допомоги з боку персоналу
• Підвищений персональний захист під час процедур
• Може бути адаптований тільки до пов'язки - дозволяє 
використовувати захисну маску без налобного освітлювача
• Створює відгороджене місце далеко від лиця, що дозволяє
комфортно використовувати лупи із захисною маскою
• Може постачатися зі звичайними пов'язками на голову 
без кріплень для налобних освітлювачів
• Доступні змінні комплекти для адаптивних кліпсів
• Один розмір підходить для всіх конфігурацій
• Матеріали преміум-класу з протипітніючим і
антивідблискуючим покриттям

Інформація для замовлення
SL-FS-24KIT Набір захисних екранів (24шт.) з адаптивними кліпсами (6 шт.)
SL-FS-24  Комплект захисних екранів (24шт.)
SL-FSA-HBC6  Комплект адаптивних кліпс (6шт.)
SL-FSHB-24  Набір захисних екранів (24шт.) з адаптивними кліпсами (6 шт.) та двома класичними
пов’язками SL-0039  



Комплектуючі та аксесуари

Ксенонові джерела світла
TITAN X350 та TITAN X300 (потужність 300 Вт)- нова еліпсоподібна лампа з
керамічною оболонкою та нові елементи керування на сенсорному екрані. 
Лампа розрахована на 1000 годин роботи, система охолодження з двома
вентиляторами, автоматична діафрагма та режим очікування, внутрішня 
самодіагностика. 

Світлодіодні джерела світла
Найсучасніші світлодіодні джерела світла LED 4000, LED 3000 та LED 2000, 
розроблені для забезпечення освітлення для ендоскопічних процедур. 
Світлосила ідентична більшості ксенонових джерел світла, що використовуються 
наразі в ендоскопії. Термін служби світлодіодів від 30 000 до 50 000 годин 
позбавляє необхідності  придбання змінних ламп, що зменшує 
операційні витрати.

Проводні налобні освітлювачі 
Налобний освітлювач з опорою на задню частину голови TITAN «RCS»
забезпечує покращений комфорт завдяки легкому гнучкому матеріалу. Механізм
опори на задню частину голови дозволяє з легкістю налаштувати та стабілізувати
модуль. Ці функції допомагають зменшити виснаженість під час довготривалих
хірургічних процедур.

Литий спортивний налобний освітлювач TITAN UltraGrip забезпечує яскраве
освітлення та високу ефективність, а також зручність та стійкість, необхідні для
хірургів під час хірургічних процедур.

Ксенонові лампи
Лампи виготовлені компанією Sunoptic в США забезпечують освітлення високої
якості і відзначаються найкращою ціною та прямим доступом до технічної
підтримки. Уся продукція має гарантію надійності для довгих років служби,
забезпечує коректне сприйняття кольорів та використовує більш безпечні
матеріали, ніж інша освітлювальна техніка. 

Кабелі для налобних освітлювачів
Оптоволоконні кабелі Sunoptic Surgical розроблені для забезпечення
максимального потоку світла при використанні з оптоволоконним джерелом
світла медичного призначення. Вони сумісні майже з усіма ендоскопами,
медичними інструментами та мікроскопами. Кабелі можуть бути виготовлені
товщиною 3,0-5,0 мм для відповідності пучку оптоволокна інструмента, щоб
забезпечити оптимальне освітлення. Ми пропонуємо вісім кольорових варіантів
непрозорої захисної оболонки з медичного силікону для того, щоб кожне
відділення мало власний ідентифікатор. Усі наші ендоскопічні кабелі
герметизовані та можуть бути стерилізовані за допомогою парового автоклава,
холодного замочування, у системах Steris або Sterrad


