
 

 
 

Especificação VP-4450HD 

Saída Digital 
HD-SDI: HDTV 1080i (2 canais) 
DVI (Interface Visual Digital): 1280 x 1024p 
Ethernet: 100/10Base 

Saída Analógica RGB: 1080 x 1024p 
SDTV (120V/NTSC/230V/PAL): RGB, Y/C, Composto 

Ajuste de Cores Brilho, Vermelho, Verde, Azul, R-Hue, Chroma; 9 níveis 
Detalhe Alto, Baixo, 9 níveis 
Contraste 3 níveis 
Hiper-Nitidez Alto, Médio, Baixo, Desligado 
Concentração de Cores Alto, Médio, Baixo, Desligado 

FICE Realce de imagem espectral  
Realce de cores: 10 pré-definições 

Íris Médio/Máximo/Automático 
Armazenamento de imagem Cartão CF 
Potência 120V/60Hz/0,8A 230V/50Hz/0,5A 
Dimensões (L x A x P) 390 x 105 x 460mm 
Peso 9,5kg 
DICOM MWL, Armazenamento 
 Nome genérico: Unidade de processamento 
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EPX-4450HD integra o ambiente de rede hospitalar com interfaces DICOM 

Especificações 

Radiologia 

Eco (Ultra sonografia)

Sistema de 
Informação 
Hospitalar 

* O sistema não garante as conexões de nenhum dispositivo de rede.   *A conexão pode ser limitada em alguns ambientes de rede. 

Especificação XL-4450 
Valor nominal da lâmpada Lâmpada principal: Lâmpada Xenon LMP-002 300W 

Lâmpada de emergência: Lâmpada de Halogênio 75W 
Controle de luz Controle automático de luz 
Método de resfriamento da lâmpada Refrigeração forçada de ar 
Bomba de alimentação de ar Alto, Médio, Baixo, Desligado 
Economia de energia Ligado, Desligado 
Iluminação transmitida Ligado, Desligado 
Potência 120V/60Hz/3,3A  230V/50Hz/1,7A 
Dimensões (L x A x P) 390 x 155 x 450mm 
Peso 15kg 
 Nome genérico:  Fonte de luz endoscópica 
  

Exemplo de configuração 

SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELETRÔNICA POR VÍDEO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia de Ponta para Sistema de Endoscopia 
FUJIFILM: Processador de Vídeo EPX-4450HD 
 
Qualidade de imagem clara e nítida, recursos como processador avançado de imagem e interface para operações práticas e fluxos de trabalho 
eficientes. O processador EPX-4450HD, carro-chefe da linha de sistemas de endoscopia FUJIFILM, fornece um ambiente ideal para exames clínicos 
 

Equipado com FICE, este processador otimiza os exames endoscópicos 
REALCE DE COR DE IMAGEM ESPECTRAL FLEXÍVEL (FICE) utiliza tecnologia de distinção de cor de alta resolução, a mesma
tecnologia utilizada para analisar imagens de satélite, auxilia no diagnóstico de exames endoscópicos. A seleção de até dez padrões
pré-definidos permite um diagnóstico abrangente para diferentes propriedades endoscópicas. Modos de exibição adicionais
emergentes fazem do FICE uma ferramenta essencial no dia a dia da endoscopia. 

Modo Duplo 
Simultaneamente exibe uma imagem FICE e uma 
imagem de luz branca no mesmo monitor.  
Permitindo uma visão dupla: uma imagem FICE e uma imagem de luz branca no mesmo
monitor, você agrega mais informações para o exame e o diagnóstico. 
 

Simultaneamente grava uma imagem FICE e uma 
imagem de luz branca enquanto a função FICE 
está ativada.  
Enquanto a função FICE está ativada, o EPX-4450HD pode gravar no cartão CF
automática e  simultaneamente a imagem FICE e a imagem de luz branca. 
 

Modo Duplo Gravação simultânea quando a 
função FICE está ativada. 

 

Imagem de luz branca 
 

Mesma região observada 
simultaneamente 

 

Função Picture in Picture (P em P), onde são mostradas duas vistas no mesmo monitor,  
com opção de controle do FICE ligado/desligado para a mesma imagem estática. 
Imagem congelada e vídeo em tempo real são automaticamente exibidos na visualização reduzida, para que você possa realizar exames em segurança sem perder de vista, enquanto examina o trato
gastrintestinal. O FICE também pode ser facilmente usado em uma imagem congelada que lhe permite realizar diagnósticos por imagem ainda mais eficientes e precisos durante o exame. 

Imagem normal de vídeo 
 

Imagem de luz branca 
 

Congela- 
mento 

 

Função Picture in Picture 
 

Imagem normal de vídeo 
 

Imagem estática normal 
 

Imagem normal de vídeo 
 Imagem  

estática  
 

Após processamento de imagem com o FICE 
 

FICE pode ser ligado ou desligado 

Dando a você imagens nítidas com avançada tecnologia de imagem 

Mude o padrão FICE pré-definido com interruptor do endoscópio em tempo real. 
Use o endoscópio para selecionar até três padrões de comprimento de onda pré-ajustados. Você pode alternar rapidamente, passando para a imagem FICE seguinte
com um simples toque que permite escolher o melhor padrão para o diagnóstico correspondente. 

Chave instantânea (chave de padrão rotativo) 
 

Imagem de luz branca 
Modo 1 - Compri-
mento de onda  

Modo 2 - Compri-
mento de onda  

Modo 3 - Compri-
mento de onda  

Produzindo sempre ótimas imagens 
iluminadas com controle automático do 
modo fotométrico. 
A seleção automática do modo fotométrico ajusta perfeitamente a iluminação
de acordo com o posicionamento do endoscópio, lhe proporcionando uma
imagem bem equilibrada de close-up para foco distante. 
 
*Disponível no escopo da série 500 

Operação fotométrica média Operação fotométrica máxima 

Função Anti-borrão: Extraindo as melhores estáticas de imagens múltiplas. 
A função anti-borrão proporciona imagens mais nítidas e claras para revisão e documentação em qualquer ocasião. 
 

A sequência de imagens é sempre 
mantida em segundo-plano. 
 

Congelando a imagem durante 
o exame. 
 

Seleção automática de imagem e visualização da imagem mais nítida. 
 
 

*Este diagrama mostra o funcionamento da função.
 

Interface com excelente usabilidade e segurança 

A tela de operação é fácil de usar e apoiar os 
fluxos de trabalho hospitalar 
Visualize todas as informações do paciente antes do exame. 
 
* Você também pode ver o número de série do escopo e a direção do fórceps na tela. 
* Não pode ser exibido em alguns escopos. 
 

O novo layout de tela no monitor melhora a 
eficiência do exame. 
Informações do paciente, estudos e imagens são mostradas na parte inferior do monitor. 
Este layout amigável suporta uma gama de exames de endoscopia. 
 


