
  
  

        
  

 

Nové ENTity za Váš starý nasopharyngoskop 
 

Nasofaryngo-laryngoskop s integrovaným zdrojem světla 

 

 2,7mm / 3,6mm  

ENTity XL/SDXL    
 
zcela přenosný flexibilní endoskop  
s patentovanou unikátní  
technologií světla OPTILUX. 
Skvělý pomocník při provádění 
nosní endoskopie a laryngoskopie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Výhody flexibilního endoskopu ENTity XL LED 

 

                                                               

                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Máte-li zájem, napište:  mewadia@mewadia.cz 
nebo volejte:   543 247 834 / 728 720 051 / 737 329 835 
 
 
 
 

 Velká flexibilita a široké rozpětí ohybu 
(1350nahoru/135odolů) pro komfort lékaře i pacienta 

 Průměr tubusu 2,7mm/3,6mm 

 Vysoce kvalitní optika, přesné a barevně konzistentní 

zobrazování s 30/45-ti násobným zvětšením 

 Hloubka ostření 5-50mm, úhel pohledu 70o 

 Integrovaný modul osvětlení pomocí LED diod s regulací 
intenzity – patentovaná technologie OPTILUX 

 

…. A již žádné kabely 
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Vyjímečná optika – vynikající kvalita 
obrazu zaručuje jasný, ostrý obraz 
s nastavitelným ohniskem 

Přesné ovládání – veškeré ovládací 
komponenty jsou zabudované do 
lehké hliníkové rukojeti – intenzita 
světla i ohyb distálního konce lze 
pohodlně ovládat jednou rukou. 

2 dostupné průměry –  průměry tuby 
2,7 a 3,6mm jsou komfortní pro lékaře 
i pacienta 

  

 
 

 
 

Bezkonkurenční světelný výkon – 
patentovaný systém Optilux

TM
 

zajišťuje velmi intenzivní světlo beze 
ztrát i z konce endoskopu   

Zabudovaný světelný zdroj – LED 
světlo je zabudované přímo do těla 
endoskopu, proto není potřeba žádný 
kabel ani rukojeť. K endoskopu 
obdržíte 2 akumulátory a nabíječku. 

 
24 – měsíční záruka na fibroskop 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výhodou flexibilního endoskopu ENTity 
SDXL je úzký průměr 2,7mm, který 
umožňuje pohodlné vyšetření především 
dětských pacientů  

Díky průměru 3,6mm endoskopu 
ENTity XL je vyšetření nosu a 
hrtanu snadnější a více přehledné 

Specifikace ENTity SDXL – 2,7mm Specifikace ENTity XL – 3,6mm 
Délka tuby endoskopu 30cm Délka tuby endoskopu 30cm 

Kompletní délka endoskopu 53cm Kompletní délka endoskopu 53cm 

Průměr tuby endoskopu 2,7mm Průměr tuby endoskopu 3,6mm 

Váha endoskopu 0,33 kg Váha endoskopu 0,33 kg 
Ohyb distálního konce 110

0
 nahoru / dolů Ohyb distálního konce 135

0
 nahoru / dolů 

Hloubka ostření 5 – 50mm Hloubka ostření 5 – 50mm 

Pole výhledu 85
0 

Pole výhledu 70
0 

Baterie Li-ion Baterie Li-ion 

Zvětšení 45x nebo 30x Zvětšení 30x 

 
 

 

OptiluxTM 
Unikátní LED systém světla beze ztrát 
spolu s velkým zvětšením obrazu dělá 
flexibilní endoskop ENTity XL opravdu 
výjimečným. 


