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Videolaryngoskop HINTE®
Macintosh LED VLD-150 3.7V
kamera USB do trudnej
intubacji

Kod produktu: AU150

Lekki, wielofunkcyjny videolaryngoskop HINTE® LED VLD-150 USB z jednorazowymi łyżkami Macintosh do
rutynowej i trudnej intubacji pacjentów. Produkt został wykonany w nowoczesnej technologii , posiada

ekran z kamerą 2.0M pikseli o wysokiej rozdzielczości z funkcją “anti-fog”. Dzięki temu nie powoduje efektu
parowania. Nie wymaga także długiego czekania przy włączaniu urządzenia. 

Ten unikalny sprzęt został zaprojektowany zgodnie z ergonomią użytkowania tego typu urządzeń, aby
podnieść skuteczność wykonania intubacji. Wideolaryngoskop minimalizuje ryzyko urazów podczas intubacji
dzięki lepszej widoczności struktury głośni pacjenta. Umożliwia wykonywanie wizualizacji oraz zdjęć wraz z

szybką funkcją transmisji materiałów do komputera za pomocą złącza USB.

Na czym polega videolaryngoskopia?

Wideolaryngoskopia to badanie krtani zarówno u dzieci, jak i dorosłych w trakcie tzw. fonacji (tworzenia
głosu). W trakcie badania wykonuje się nagrania i dokonuje archiwizacji obrazu do dalszej diagnozy przez

lekarzy specjalistów. Jest to skuteczna metoda i polega na udrażnianiu dróg oddechowych pacjenta.
Zastosowanie technologii video zapewnia lepszą wizualizację obrazu głośni. 

Badanie znajduje szerokie zastosowanie w anestezjologii, w oddziałach ratunkowych, intensywnej terapii,
kardiologii, centrach pierwszej pomocy oraz karetkach pogotowia. Użytkowanie wysokiej jakości

sprawdzonego sprzętu znacznie ułatwia przeprowadzenie badania i wpływa na jego jakość.  Doskonale
sprawdza się również w trakcie seminariów naukowych oraz praktycznych zajęć dla studentów medycyny. 

Parametry techniczne i jakościowe videolaryngoskopu VLD-150 

laryngoskop kamera 2.0M pikseli z aparatem fotograficznym o wysokiej rozdzielczości i funkcją
nagrywania filmu kamerą

funkcja obracania ze zmianą kąta nachylenia ekranu
wyraźny obraz dzięki kolorowemu wyświetlaczowi 3,5”

wytrzymała bateria litowo-jonowa
ergonomiczna konstrukcja i przyjazny profil łyżek
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prosty i intuicyjny w użytkowaniu
wysokiej jakości stal nierdzewna (316)
prosta wymiana jednorazowej łopatki

wewnętrzny tor wizyjny
różne rodzaje łyżek do intubacji

Specyfikacja Wartość
Rozmiar wyświetlacza 3,5""; full view 90 x 70 x 12 mm; 4:3
Waga całkowita 313 g
Źródło światła LED
Natężenie oświetlenia >800 luksów
Format zapisu .JPG i .MP4
Monitor LCD iview (i-view)
Rozdzielczość (RGB) 640x480; 2 mpx
Bateria/Żywotność baterii litowo-jonowa, 3 lata, 3.7V
Czas działania 120-200 minut
Czas ładowania do 8 h
Dodatkowe funkcje anti-fog, snap photo, ładowanie usb
Karta pamięci 4 GB SD

Korzyści z użytkowania videolaryngoskopu VLD-150 

niższe ryzyko uszkodzenia krtani pacjenta dzięki lepszej wizualizacji pola zabiegowego
niższe koszty zakupu łyżek jednorazowych do intubacji

łatwe wgrywanie zdjęć na zewnętrzne urządzenie i podłączenie pod zewnętrzny monitor
szybkie uruchomienie urządzenia / błyskawiczna intubacja w trudnych warunkach poprzez szybkie

nałożenie łyżki
pełna i kompletna dostępność łyżek jednorazowych (opcjonalne pediatryczne, dla dorosłych i do

trudnej intubacji)
długa żywotność baterii/akumulatora do 200 min. 

do trudnej intubacji dróg oddechowych (CL od I ~ IV klasy)
wygodna alternatywa do konwencjonalnych zabiegów

niezawodne oświetlenie LED
soczewka z funkcją nieparowania (anti-fog)
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w PL

Co zawiera zestaw videolaryngoskopu HINTE® VLD-150?

bezpłatnie 3 łyżek jednorazowych dla różnych grup wiekowych (1 x MAC 2, 1 x MAC 3 i 1 x MAC 4):
dla dzieci, dla dorosłych i do trudnej intubacji o wartości 177 zł

wideo laryngoskop elektroniczny z baterią litowo-jonową do ponownego ładowania
ładowarka usb z możliwością ładowania w gniazdku elektrycznym 

elegancka walizka wygodna w transporcie i bezpieczna do przechowywania sprzętu
instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (wraz z instrukcją zakładania łyżek jednorazowych)

krótki przewodnik pierwszego uruchomienia
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karta gwarancyjna 
gwarancja 24 miesiące

Produkt medyczny z torem wizyjnym posiada wszelkie niezbędne certyfikaty ISO 9001, ISO 13485, CE oraz
roczną gwarancję producenta. Dodatkowa możliwość wykupienia serwisu pogwarancyjnego Powinien być

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem przez osoby wykwalifikowanie. Zapraszamy do zamówienia
bezpłatnej prezentacji produktu. (miejsce: Warszawa i okolice) 


