
ІНТУЇТИВНЕ
З’ЄДНАННЯ

Новітній підхід

до клінічної гістероскопії



Sopro Medical Imaging soft - це повна база

даних всіх ваших пацієнтів. Широкий спектр

ергономічних і високопродуктивних інструментів, 
наприклад:

• Фото- та відеозапис,

• Анотації до фото/відео,

• Редагування і персоналізація медичних звітів,

• Просте і інтуїтивно зрозуміле редагування відео,

• Aудіозапис,

• Захист даних.

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТА ІНТУЇТИВНА
СИСТЕМА ДЛЯ ЯКІСНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Ubicam – це інтелектуальна та ергономічна
камера, спеціально розроблена для
застосування в діагностиці:
•  USB 2.0 цифровий вихід,
•  Допомога в діагностиці,
•   2 кнопки для управління балансом білого і 

функцією «anti-moire» для фіброскопів.

 (Інтелектуальний управляючий ендоскоп) функція
Ubicam, що оптимізує всі налаштування. Незалежно від
середовища та ендоскопа, мета полягає в тому, щоб 
забезпечити найкращу якість зображення, без додаткових 
регулювань.
Ця унікальна функція аналізує в реальному часі:
•  Розмір ендоскопа,
• Кольорову температуру,
• Яскравість.

Ще більш легке використання та краща видимість

Ubilight - багатофункціональний освітлювач, має 
компактний і привабливий дизайн.
•   Інтенсивність світла, еквівалентна джерелу
    ксенонового світла потужністю 100 Вт,
•   Термін служби світлодіодів до 50 000 годин,
•  Знижена тепловіддача,
•  Яскраве освітлення,
•   Кольорова температура, яка оптимізує 

кольоровий контраст,
•  Зручний у використанні,
•  Найкраще 
    співвідношення
    розміру освітлювача і
    інтенсивності світла.

Ubipack GYN забезпечує
надійні результати,

оптимальний моніторинг і
кращий зв’язок з Вашими

пацієнтами, завдяки
створенню персоналізованих

звітів і обміну даними.



Ubicam камера +  Ubilight джерело світла  +  1 Sopro Medical Imaging ліцензія на ПЗ 

 +  18,5 мм куплер  +  2 адаптери +  світловий кабель

Програмне забезпечення, розроблене
лікарями для пацієнтів
Ref. 505026 * a

СТАНДАРТНИЙ UBIPACK GYN
КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЄ: Ref. S_

LED  Джерело світла - для консультацій
Ref. S_281_0002 a
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Сумісність

Ubicam сумісний з усіма :  • Жорсткими ендоскопами 
• Гнучкими ендоскопами 
• Кольпоскопами

Світлодіодне джерело світла Ubilight (вихід світла еквівалентний 100 Вт). 
Із зовнішнім трансформатором, адаптер Storz

USB  CCD 1/4’’ камера - для діагностики
Ref. S_181_0011 a

* Зв’яжіться з нами при виборі MAC-сумісної версії



Гістероскоп Ref. 163 282 992 

Стандартний Ubipack GYN комплект  Ref. S_K10_1015

Перед використанням уважно прочитайте інструкції, що додаються до пристроїв.

ІНФОРМАЦІЯ

Діагностичний тубус Ref. 191 273 052 

10.5 Fr. Тубус для діагностичної гістероскопії.

РОЗШИРЕНИЙ UBIPACK GYN КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЄ: 
Ref. S_K10_2001

+

+

Гістероскоп 30°, Ø 2.7 мм, довжиною 300 мм, придатний до автоклавування
(перевірений до 500 циклів) з оптичною системою стрижневих лінз.

Доповніть свою систему

операційним тубусом Ref. 191 273 202 
Біопсії

Незначні
патології

Вузька зовнішня форма для м’якого
введення в шийку матки

За додатковою інформацією звертайтеся до дилера.



ПОВНІСТЮ ГОТОВА СИСТЕМА

КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ
ВАШИХ ПАЦІЄНТІВ

Ubipack - повна, легка і практична система,

ідеальна для використання в клініці.

Завдяки виходу USB 2.0 ви можете підключити його

безпосередньо до камери на вашому комп’ютері, тим 
самим оптимізуючи простір у вашій клініці.

Plug & Play, Ubipack GYN – унікальне, безпрограшне

рішення.

Незалежність при проведенні процедур у вашій клініці 
і скорочення витрат шляхом звільнення операційної.

Гістероскопія - це метод, визнаний
ефективним інструментом для оцінки
аномальної маткової кровотечі і
діагностики патологій.
При прямій візуалізації лікарі можуть
надати пацієнтам зворотний зв’язок у
більш спокійній обстановці, ніж в

операційній.

Економічне рішення

Ще більша точність

(1) Goldstein S, Zeltser I, Horan C, et al. Am J Obstet Gynecol. 1997;177:102-108.
(2) Garcia A. OBG Manage. 2013;25:44-48.
(3)  Mathew M, Gupta R, Krolikowski A. Role of transvaginal ultrasonography and diagnosis 

hysteroscopy in the evaluation of patients with abnormal uterine bleeding. Int J 
Gynaecol Obstet. 2000;71:251-3.
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Пацієнти можуть мати
ураження, які не

виявляються при біопсії  (1)

Більша точність
виявлення аномалій

всередині порожнини,
ніж ультразвуком(3)

Більша ймовірність виявлення
гіперплазії ендометрія, ніж

при біопсії (2)

Кращі результати в 
виявленні

поліпів, ніж при біопсії (2)



ІНТУЇТИВНЕ
З’ЄДНАННЯ

Ubipack можна доповнити:
Мобільний візок з вбудованим

комп’ютером з сенсорним екраном.

Для більшого комфорту доступна

також медична клавіатура.

- Візок: Ref. 990242

-  Клавіатура Azerty: Ref. 700695 
або Qwerty : Ref. 700694

COMEG, ВАШ ПАРТНЕР В
ЕНДОСКОПІЇ

Що Ви знаєте про HEOS ?

HEOS - це операційна система, яка використовує менше енергії, що зберігає ендометрій

- Стандартний набір: Ref. 191 306 200

Гістероскопічна 
ендо-операційна 

система

ТОВ «РЕНЕССАНС МЕДИКАЛ»
Уповноважений представник  COMEG в Україні 

Вул. Богомольця 7/14, оф.182 м.Київ, Україна 01024 
Тел/факс: +380445009359   e-mail: info@comeg.com.ua

www.comeg.com.ua 

Comeg Medical Technologies є медичним підрозділом Acteon Group.

• Більше 40 років досвіду в хірургічній ендоскопії

• Особлива увага приділяється мінімально інвазивної хірургії (MIS)

• Глобальна присутність на 6 континентах

• Вирішення конкретних потреб в GYN, URO, ENT, LAP і ARTHRO

Comeg розробляє найкращі рішення для міні-інвазивної хірургії.


