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mechanikamechanika

Kolposkop 0P-C5 disponuje  veľkou voľnosťou pohybu  ramien aj hlavy, 

pričom je veľmi stabilný a pevný. Mäkkosť pohybu ramien a brzdného 

systému je charakteristická pre toto zariadenie 0PT0MIC doplnený 

o plne stabilný otočný mechanizmus s výnimočnou pohyblivosťou, 

hladkosťou a presnosťou. Ľahký pohyb je podporovaný veľkou rovno-

vážnosťou a stabilitou kónických a vysoko odolných cylindrických ložísk 

doplnený o unikátny brzdný systém.

0P-C5 kolposkop patrí do top skupiny kolposkopov vyrábaných  spoloč-

nosťou 0PT0MIC. Spĺňa väčšinu požiadaviek, ktoré umožňujú gynekoló-

govi vykonať diagnostiku a chirurgický zákrok spoľahlivo a presne. 

Veľký centrálny gombík brzdného systému svojim pootočením spôso-

buje nielen uvoľnenie ale aj zabrzdenie otáčavého pohybu ramien s 

absolútnou presnosťou, umožňujúc pritom aj úplné zablokovanie celko-

vého pohybu. Takýto mäkký pohybový systém poskytuje vyšetrujúcemu 

gynekológovi veľmi ľahké, presné a plynulé pohyby, pričom si môže  

prispôsobiť pohodlnú a ergonomickú polohu jednak pre vyšetrenie, ako 

aj  pre chirurgický zákrok. 

Pozorovacia hlava so svojou výklopnosťou a smerovým natočením sa 

dá zabrzdiť v každej napolohovanej pozícii a poskytuje aj mikrometrický 

zaostrovací gombík, ktorý je umiestnený na oboch stranách zariadenia. 

Menič zväčšenia je namontovaný na uhlových kontaktných ložiskách, 

ktoré zabraňujú uvoľneniu, nepožadujú údržbu mazaním po dlhšiu dobu 

a poskytujú tak absolútnu presnosť pri rotácií a pohybe hlavy počas 

pozorovania. Tento systém je exkluzivitou tohto zariadenia OPTOMIC.

0P-C5 kolposkop disponuje najširšou paletou príslušenstva na trhu pre 

snímanie a editáciu obrázkov a rovnako aj adaptérmi pre laserovú chirur-

giu. Jeho excelentné technické prevedenie  priraďuje OP-C5 kolposkop 

ku dôležitým zariadeniam pre takmer každé gynekologické oddelenie v 

súčasnosti.



Nastaviteľný Prispôsobiteľný Osvetlenie Kompaktný

Rameno je zdvíhané tzv. pred-
napnutým paralelogramom, ktorý 
ho fixuje na požadovanej výške, 
čo sa deje pohodlným a ľahkým 
použitím, pričom poskytuje vysokú 
stabilitu a tuhosť. 

Disponuje zabudovaným pnucím 
regulátorom, ktorý umožňuje na-
stavenie tuhosti zdvihu a poklesu 
ramien podľa potrieb užívateľa a 
kompenzuje tak meniacu sa váhu 
v prípade použitia prídavných 
zariadení do hlavy zariadenia. Je 
možné ho aj úplne zafixovať, čím 

sa tento prístroj OP-C5 dá ideálne 
použiť pri laserovej chirurgii. 

Dá sa jednoducho adaptovať na 
väčšinu gynekologických kresiel, 
čím sa podstatne uľahčí práca 
praktizujúcemu lekárovi. Šetrí a 
optimizuje tak aj jeho pracovný 
priestor.

150W zdroj studeného svetla s 
halogén žiarovkou s dvojitou žia-
rovkou v tele. Svetlo je prenášané 
svetlovodom a má zasunovateľný 
zelený filter do optickej cesty. Toto 
môže byť buď motorické alebo  
manuálne.

Prístroj sa dá sklopiť úplne dole, 
čím sa tak minimalizuje jeho 
veľkosť. Získava tak viac na hod-
note, nakoľko  zaberie veľmi malý 
priestor v ambulancii.

Kolečkový podlahový stojan

 Kolposkop disponuje veľmi stabilným 5-kolečkovým 
podlahovým stojanom s nezávislými brzdami a s dvoma 
pogumovanými kolečkami. Táto črta charakterizuje náš 
prístroj ako ľahko používateľný a rovnako poskytujúci 
perfektnú rovnováhu a bezpečnosť. 



optikaoptika

Okuláre Objektívy Účinné zväčšenie
Širokouhlé okuláre so zväčšením 
10x (voliteľné: 12.5x a 16x). Široký 
priemer šošoviek až do 25mm pri 
zväčšení 10x.

Novo vyvinutý poťah optiky ponúka 
lepšie rozlíšenie, kontrast a roz-
líšenie, pričom zároveň poskytuje 
jasnejší a  chromatickejší obraz a 
výnimočnú kvalitu pozorovania. 

V ponuke sú 2 objektívy -s300mm 
ohniskom ako štandard a s250mm 
ako voliteľný. 

Vďaka svojím šošovkám so širokým 
priemerom zvýhodňuje koaxiálne 
osvetlenie pozorovacej osy, pričom 
poskytuje nielen homogénne  a jasne 
osvetlené zorné pole ale aj lepší 
prenos svetla a optimum osvetlenia 
pozorovanej oblasti.  

5-krokový menič zväčšenia podľa Ga-
lileia, umožňuje zmenu zväčšenia od 
2x až po 27x v 30 rôznych mierkach 
kombinovaných s okulármi 10x, alebo 
12.5x (voliteľné 16x).  



OPTIKA

Firma OPTOMIC sama navrhuje a vyrába všetky 

svoje optické komponenty s najvyššou kval i tou sama, 

pričom používa pri  výrobe len t ie naj lepšie sklá a ich 

šichtovanie, čo vedie ku výrobe prístrojov vysokej 

spoľahl ivost i  a výnimočnej optickej kval i ty. 
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InOvácIA

OPTOMIC, so svojou OP-TV sériou, ponúka najkomplexnejšiu paletu deliča lúčov v súčasnosti na trhu, zahŕňajúc aj rovnako široký výber kamier, 

ktoré pokrývajú požiadavky každého profesionála. 

V digitálnom video – kolposkope firmy OPTOMIC došlo vďaka kompatibility osvetlenia a 

zobrazovacieho systému  ku spojeniu dvoch techník, akými sú kolposkopia a histeroskopia 

Jednoduché pripojenie optického 

vlákna od zdroja svetla kolposkopu 

(Storz- typ pripojenie) s využitím 

digitálnych kamier pre kolposkopy 

(CCD 1428/714) viedlo ku vzniku 

skvelého kolposkopického a histero-

skopického zariadenia optimizujúce-

ho priestor a zdroje. 

OP-TV 6 OP-TV 22 OP-TV Digital OP-TV 1428/714

S kompaktnou CCD kamerou 
s nezávislým zaostrovacím 
systémom. 

Vo vnútri ma zabudovanú CCD 
digitálnu videokameru s vyso-
kým rozlíšením a s ovládacím 
panelom pre nastavenie obrazu 
a ostrosti.  

S exkluzívnym systémom pre 
prispôsobenie digitálneho 
fotoaparátu.

Tieto dva adaptéry sú výsled-
kom adaptácie vlastných CCD 
kamier radu 1428 a 714 do OP-
TV deliča lúča za účelom získa-
vania kolposkopického obrazu s 
vynikajúcim rozlíšením.
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DIgITálnA KOlPOSKOPIA

Náš softvér pre spracovanie obrázkov - Digitally Soft-  umožňuje vyrobiť report, 

exportovať obrázky i videa a porovnať stav pred a po zákroku. Rovnako umožňuje 

vytvoriť štatistické štúdie, prepočty oblastí, porovnávacie merania a ďalšie funk-

cie, ktoré dovoľujú spracovať údaje pacienta jednoduchým a agilným spôsobom.

Informácia môže byť spracovaná v 
reálnom čase, následne na to je možné 
takto získané parametre potrebné pre 
presnú diagnostiku správne interpretovať

S digitálnou kolposkopiou môže prak-
tizujúci lekár porovnať zmeny vývoja 
poškodenia tkaniva pred a po procese 
liečenia u pacientov. Takýto systém 
ponúka špecialistom extra význam - 
lepšiu komunikáciu medzi doktorom a 
pacientom

Digitálna kolposkopia zahŕňa v sebe vlastnosti video- kolposkopu OP-C a výhody systému na 

snímanie digitálneho obrazu, videa a údajov plus Digital Soft.



RozmeryRozmery

Stereoskopická hlava s náklonným binokulárom 
a s mikrometrickým zaostrovaním..
• Koaxiálny osvetľovací systém cez objektív.
• 150W chladená dvojitá halogén žiarovka.
• Prívod studeného svetla cez optické vlákno.
• Zelený filter.
• Mechanická clona a motorizovaný menič filtrov 
(voliteľné).
• „Širokouhlé“ okuláre: 10x (12.5x a 16x voliteľné).
• 5-krokový menič zväčšenia, Galilei systém.
• Základný objektív: 300mm (250mm voliteľné).
• Rozsah zväčšenia: 2x až do 27x v 30 mierkach 
(až do 32x ak sa požaduje).

• Hlava a ramená sa dajú zabrzdiť a s pohybom 
pomocou uhlového kontaktu a kónických vysoko 
odolných cylindrických ložísk, Systém hladkého 
pohybu. 
• adaptér pre laserový mikromanipulátor.
• Pozemný stojan veľkej stability: 5 brzdných 
kolies.
• Napájanie: 100/240V 50/60Hz. Váha: 76Kg.
• Zhody: Ce-ISO 9001 - ISO 13485 (medicínske 
použitie).

Technická špecifikácia

Zelený filter

Výmena žiarovky

laser

Digitálne motorizovaný 
zdroj svetla

Umožňuje získať kontrastné obrazy 

prekrvenia tkanív. 

Dvojitý lampový systém umožňuje  za-

meniť žiarovku ľahko a rýchlo, takmer 

bez straty času počas vyšetrení.

Najbežnejšie pripojiteľné prídavné 

zariadenia na trhu typu CO2 laserové 

mikromanipulátory.  

• Riadené funkcie variácií intenzity 

svetla a voľba filtra (zelený, modrý a

jantárový) pomocou krokového 

motora.

• Systém mechanickej clony umožňuje 

udržať 

konštantnú farebnú teplotu svetla 

rôznych intenzít..

• Digitálny monitorizačný systém 

funkcií a napájania.
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