Microstar Colposcope Series C-100 was designed to cover all the diagnosis and therapeutic
needs of modern gynecology. All models can be transformed into videocolposcopes with
our high resolution video camera.
Great and accurate quality images, improved clearness, resolution and focal range can be
obtained through our new C-100 Colposcope optic system. Floor and wall-mounted models
include 5 magnifications (4, 6, 10, 16 and 25x).
The C-100 F model, with its pantographic arm has enhanced maneuverability, as the arms
are mounted on bearings and guarantee smooth movements and greater stability (WBS,
weight balance system). Its state-of-the-art designed base allows for easy transport.
We have 2 illumination options, all of them through a 7-mm diameter fiber optic cable:

• 80 watts LED: the newest in illumination, white, cold, high intensity light and 50,000 -usefulhour LED, At present.

• 180 watts Xenon lamp
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ویژگیهای کولپوس�کوپ اپتیک اکلریس:

[ [دارای دوچش��می پیش��رفته ب��ا دو انتخاب
زاویهدار و مستقیم
[ [دارای لنزه��ای ش��یئی  300 ،250 ،200و
 400میلیمتري (به انتخاب خریدار)
[ [دارای  5بزرگنمای��ی ش��یئی (16 ،10 ،6، 4
و  )25برابر
[ [قابلیت استفاده از دو چشمی ارگونومیک با
قابلیت چرخش  180درجه
[ [دارای فیلتر سبز برای معاینهی بهتر عروق

تجهی�زات جانبی کولپوس�کوپ اکلریس:
[ [Image Spliter
[ [Procam TV Camera
[ [پایهی مخصوص مانیتور  ( LCDتصویر )1
[ [نرماف��زار مخص��وص کولپوس��کوپی ب��رای
ذخیرهی تصاویر و اطالع��ات بیماران و چاپ
اطالعات ذخیره شده
[ [دستگاه چاپگر برای چاپ تصاویر ضبط شده
[ [منبع نور عالی با دو انتخاب  LEDو Xenon

کولپوسکوپهای سری :C-100

[ [دس��تگاه م��دل  C-100Wک��ه دارای پایهی
قابل نصب بر روی دیوار میباشد ( .تصویر )1
[ [دستگاه مدل  C-100Fکه دارای پایهی قابل
حرکت ب��ر روی زمی��ن میباش��د ( .تصویر )2
[ [امکان اتصال همزمان به هیستروسکوپ
[ [دس��تگاههای کولپوس��کوپ س��ری C-100
محصول ش��رکت  ECLERISآرژانتی��ن بوده و
متناسب با تکنولوژی روز دنیا تهیه شده است.
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