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Світловий потік світильника має чіткі межі скеровані лікарем, 
завдяки чому світло не засліплює пацієнта.
Напруга мережі, В - 220
Частота мережі, Гц - 50
Споживана потужність, Вт - 100
Освітленість робочого поля, Люкс - 15000

Компактний та потужний неттоп 
ARTLINE Business з пасивним охолодженням забезпечить 

стабільну та швидку роботу з відео та зображеннями

Пістолет 
вода / повітря

ЛОР-
пістолет

Світловод

Компактний монітор 
забезпечує якісне 

HD зображення,
що сприяє точній 

діагностиці.
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Тримач інструментів

Ендоскопічна камера 
Full 1080p 
надає високоякісне 
зображення 
на моніторі



Інструментальний лоток
Вбудована ємність для 
використаних інструментів

Вертикальний круглий 
тримач для розміщення 
пінцетів і інструментів

Пристрій попереднього нагріву 
дзеркал, інструменту та ендоскопів, 
інтегроване в поверхню установки

Панель управління

Портативна клавіатура та комп'ютерна миша,
значно економлять місце та дозволяють 
вводити дані у будь-якій зручній для вас позі. 

Каркас установки 
виконаний з міцного 
та довговічного металу,
стільниця з надійного
загартованого скла.

Повністю автономний 
комплекс - без підключення 
до каналізації та водопостачання

Негатоскоп:  
Світлове поле - 308 х 408 мм
Потужність - 20 Вт

Використання вбудованих систем підігріву інструментів, компресора, вакуумної аспірації, 
повітряного пістолета та розпилювача медикаментів роблять процедури максимально 
комфортними, ефективними та безпечними для пацієнта.

Під стільницею розташована панель управління, де знаходяться датчики температури 
стільниці та води; датчики тиску в системі та повітря. Також там знаходяться кнопки ввімк-
нення комп’ютера, негатоскопу, освітлення, фену та підігруву. 
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Ящики для бутилів

Розміщується в металевому корпусі за відкидними 
дверцятами, має гумові ніжки для погашення вібрації 
та шумоізоляції.

Технічні характеристики:
- тиск повітря в системі: від 0,9 до 3.0 bar
- вакуум: від 0,6 до 0,8 bar
- середній рівень звука не більше 60 dB

Насос універсальний

Відсік для опцій містить комп'ютер, блоки живлення та електронну 
схему керування комплексом, світлодіодний освітлювач з плавним 
регулюванням яскравості.  На корпусі знаходиться конектор 
для підключення світловода, ручка регулювання яскравості, 
замок для запобігання стороннього доступу та дисплей 
для відображення інформації освітлювача.

Технічні характеристики освітлювача:
-     освітленість при 10% потужності - 11000 Люкс
-     освітленість при 100% потужності - 150000 Люкс

Відсік для опцій

Ящики вміщають всі необхідні інструменти. 
Висувні системи працюють плавно 
й безшумно.

medtehnika.org.ua

Наявні дві ємності для чистої води
та ємність для аспірації. Розміщений 
на двох телескопічних  направляючих,
з легкістю висувається 
для обслуговування.

Верхній ящик з лотком для інструменту 
з підігрівом, ультрафіолетовою лампою 
(автоматично відключається 
при висуванні ящика).

5

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 0800 33 51 82
http://medtehnika.org.ua/



На ЛОР-комплекс заздалегідь  встановлено  
МІС nHealth 

Ведіть дані пацієнта в декілька кліків. Реалізовано зручний пошук, сортування і фільтрацію 
записів, амбулаторну карту, анкетування пацієнта. Крім того, є можливість зберігати в базі 
даних знімки і будь-які інші файли.

Картки пацієнтів

Доступні функції ведення картки 
пацієнтів в амбулаторному прийомі 
та робота з файловим менеджером
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Дуже простий та інтуєтивний інтерфейс дозволяє значко швидше виконувати рутинну 
роботу. Для початку знаходинимо картку пацієнта у відповідній вкладці. 

Натискаючи на рядок пацієнта активуємо меню взаємодї, де обираємо вкладку 
«Дослідження» 
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Заносимо до відповідних полів «Опис результатів Обстеження», «Додаткові коментарі» 
та фото-відео матеріали.

Фото-відео матеріали можна робити прямо з програми, так і додавати заздалегідь 
зроблені. В інтерфейсі також доступна зміна роздільної здатності камери, та просте 
редагування фото, що доступне по натисненню на нього. 
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Для збереження натискаємо кнопку: «Плюс»

Для отримання файлу для друку натискаємо кнопку роздрукувати. Формат документу 
можна обрати в налаштуваннях програми. Також наголошуємо на тому, що макет 
документу є повністю налаштовуваним. 



Доступ до фото також може здійснюватися з вкладки «Файлового менеджеру» 
та завантажити їх до себе на ком’ютер з DICOM-серверу.

Файловий менеджер



Royal Integration Ltd. Впровадження
власних медичних інформаційних систем.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 0800 33 51 82

Детально про доступний 
функціонал МІС за посиланням:

https://vikisoft.kiev.ua/nhealth/

Цифровий простір вашої клініки
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Особливості та характеристики:
-      легко трансформується з операційного в оглядове
-      регулювання нахилу спинки 0-90°
-      електромеханічний привід без шуму та вібрацій дозволяє проводити скла-
дання, розкладання крісла та регулювання по висоті (300 мм)
-      підйомник Linan (Данія)
-      підголівник, що регулюється, з широкою основою і заглибленням для опори 
потилиці пацієнта, запобігає випадковому повороту голови при проведенні 
лікарських маніпуляцій
-      наявність відкидних підлокітників
-      з'ємна секція для ніг робить крісло більш зручним при проведенні процедур 
у положенні сидячи
-     довговічне, антибактеріальне покриття крісла
-      регулювання положень за допомогою дротового пульта керування
-      порошкове фарбування металевих елементів

Крісло пацієнта Кро-1 комфортабельне та функціональне.

Має бездоганну якість за рахунок європейських комплектуючих.

Крісло пацієнта Кро-1
Має бездоганну якість за рахунок європейських комплектуючих.
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3.19 $428 $ 3.19 $470 $

3.19 $620 $ 3.19 $642 $ 3.19 $664 $
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2.66 $

2.52 $

2.52 $

2.66 $

3.19 $

11.0 $

3.19 $

5.00 $

20.52 $ 25.0 $

11.0 $

2.52 $

3.19 $
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8.51 $

8.51 $

52.8 $
59.4 $

3.00 $

22.0 $
30.0 $

18.51 $

18.51 $

18.51 $
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GT005-100

3.19 $176.0 $

3.19 $176.0 $

3.19 $3200 $
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Приєднуйтеся до нас:

Telegram

http://bit.ly/3eN6Wfs http://bit.ly/3b9KFca http://bit.ly/2MCxnez

royal.co.ua
Royal Integration Ltd 

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 0800 33 51 82


