
Optomed Smartscope 
VET2 kamera

Mitat: 82.30 (w) x 166.50 (h) x 66.50 (d) mm•	
Paino: 400g•	
Virtalähde: Ladattava Ni-MH –akku•	
Vain eläinlääkinnälliseen käyttöön•	

Kameran ominaisuudet

Korkearesoluutioinen 2.4 tuuman TFT-LCDnäyttö, •	
262 000 värisävyä, heijastamaton pinta
2 GB SD muistikortti•	
Bayonet –liitäntä kiinnitettäville optiikoille•	
Integroitu linssi yleiskuvaamiseen•	
Täyden akun käyttöaika yhtäjaksoisessa käytössä    •	
1 h 30 min

Kuvantamistoiminnallisuudet

5 megapikselin CMOS -kuvasensori•	
JPEG –kuvaformaatti•	
MPEG-4 ja MPEG-1 -videoformaatit•	
2560 x 1920 pikselin resoluutio yleiskuvausmoodissa•	
Automaattitarkennus•	

Liitettävyys

USB –liitäntä datan siirtämiseen•	
Ei vaadi ajureiden asentamista•	
Tuettu Windows XP•	 ®, Windows Vista®, Windows7® 
-yhteensopivuus

Myyntipakkauksen sisältö

Kaikki linssimoduulit voidaan hankkia erikseen•	
Oftalmoskooppinen linssi •	
Dermatoskooppinen linssi•	
Silmänpinnan linssi•	
Otoskooppinen linssi •	
Telakka (USB- ja virtajohdot)•	
Pöytäteline linsseille•	
Alumiinisalkku•	
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Kiinnitettävällä Smartscope VET ES1 –linssillä •	
saadaan korkean resoluution kuvaa silmänpinnasta
Tähtäyksessä ja kuvanotossa voidaan käyttää •	
valkoista ja koboltinsinistä valoa
Koboltinsininen	 valo	 mahdollistaa	 fluoresoivan	•	
kuvantamisen
6 x digitaalinen zoom –toiminto•	
Kuvaresoluutio: max. 2560 x 1920 pikseliä•	
Mitat/paino: 79 (k) x 70 (halk) mm / 80 g•	

Optomed Smartscope VET2
Optomed Smartscope VET2® on eläinlääkäreiden käyttöön suunniteltu digitaalinen kamera, 
joka mahdollistaa oftalmoskooppisen, otoskooppisen ja dermatoskooppisen tutkimuksen sekä 
yleiskuvaamisen yhdellä laitteella.

Käyttämällä Smartscope VET2 -kameraa pystyt tehostamaan työskentelyäsi ja parantamaan 
asiakkaittesi tyytyväisyyttä monin eri tavoin:

Otoskooppinen kuvaus
Kiinnitettävä Smartscope VET OT1 -linssi antaa •	
tarkan näkymän korvakäytävästä ja tärykalvosta
Liitäntä pneumaattista otoskopiaa varten•	
Kertakäyttöiset ja uudelleen käytettävät korva-•	
suppilot
6 x digitaalinen zoom -toiminto•	
Kuvaresoluutio: max. 2560 x 1920 pikseliä•	
Mitat/paino: 49.2 (k) x 54.5 (halk) mm / 80 g•	

Oftalmoskooppinen kuvaus
Kiinnitettävä Smartscope VET EY3 -linssi mahdollistaa •	
laajan, 40 asteen näkymän
Tähtäyksessä ja kuvanotossa voidaan käyttää valkoista •	
tai infrapunavaloa
Infrapunavalo mahdollistaa kuvanoton myös valoherkiltä •	
potilailta 
Kuvaresoluutio: 1920 x 1440 pikseliä•	
Mitat/paino: 132.10 (k) x 55.20 (halk) mm / 180 g•	
Diopterikorjaus: -20 D – +20 D•	

Dermatoskooppinen kuvaus
Kiinnitettävällä Smartscope VET SK1 –linssillä voidaan •	
kuvata tarkasti ihon pienetkin muutokset
Myös laajempien ihoalueiden kuvaaminen on •	
mahdollista portrait -moodissa
Korkean resoluution kuvamateriaali takaa luotettavan •	
seurannan
6 x digitaalinen zoom -toiminto•	
Kuvaresoluutio: max. 2560 x 1920 pikseliä•	
Mitat/paino: 60 (k) / 77 (halk) mm / 150 g•	

Langaton malli •	  Helppo käyttää ja liikutella 
Kevyt ja pieni muotoilu •	  Takaa käyttömukavuuden myös  pitkäaikaisessa käytössä
Iso näyttö •	  Ei tarvetta kääntää päätä potilaan ja erillisen monitorin välillä
USB –liitäntä tietokoneeseen •	  Jaa kuvat ja videot asiakkaiden ja kollegojen kanssa 
Korkea kuvaresoluutio •	  Tarkka ensidiagnoosi ja luotettava seuranta 

Silmänpinnan kuvaus


