
KAMERAMODUL MEDHÖG
UPPLÖSNING (HD)

Endast exempel – detaljerna kan variera
ANVÄNDNING

STERIS Corporations HD-kameramodul är en högupplöst 
(HD) blockkamera. Den här HD-kameran kan monteras som 
en tillvalskomponent i STERIS lysdiodsbelysningssystem med 
fabriksmonterade HD-komponenter eller i belysningssystemet 
Harmony med lysdioder med standardupplösning (SD) som 
har byggts om för HD-drift.

En inbyggd videokamera är diskret och påverkar inte 
belysningssystemets optiska eller mekaniska prestanda 
samtidigt som den ger en högkvalitativ videobild som gör det 
möjligt för kunden att dokumentera kirurgiska ingrepp för olika 
tillämpningar, inklusive undervisning och arkivering.

BESKRIVNING

HD-kameramodulen har hög upplösning och är en fullt 
utrustad flerformats färgvideokamera. 

Kameran uppfyller gällande säkerhetsstandarder för 
medicinsk eller kirurgisk användning.

Kamerans exceptionellt lilla format gör att den kan placeras 
i belysningshuvudets sterila handtag, vilket ger en obehindrad 
vy över det kirurgiska området. Manöverpanelen ger ett 
kraftfull och bekvämt sätt att styra många inbyggda 
kamerafunktioner, inklusive zoom, skärpa och ljusstyrka. 
Videosignalen kommer från HD-kameran på takplattan. 
Tillgängliga HD-signalformat är YPbPr.

STANDARDER

Alla komponenter i belysningssystemet uppfyller de 
tillämpliga kraven i följande standarder och/eller förordningar 
och är försedda med tillämpliga symboler:

• Internationell standard: IEC 60601-1: Medicinsk 
elektrisk utrustning. Del 1: Allmänna säkerhetskrav. 
Andra utgåvan 1988.

• CSA 22.2 nr 601.1-M90, standard för medicinsk elektrisk 
utrustning.

• Uniform Building Code (UBC), vol. 1, 1997 och 
International Building Code (IBC), 2000.

• UL-standard 60601-1, första utgåvan. Såsom 
certifierad av ITS enligt ETL-standarder.

• EN 60601-1:1993, ändring 2, 1995, elektrisk säkerhet.

• EMC EN 60601-1-2:1993.
Nedan markerade val gä

❑ HD-kameramodul
❑ HD-navhölje
❑ Manöverpanel för HD-kamera
❑ SD-till-HD-video ombyggnadskomponenter för Harmony HD-kamera
❑ CD-videouppgraderingssats för manöverpanel
• AAMI 11607: 1997, förpackningar för slutligt 
steriliserade medicinska produkter. (Sterilitet.)

FUNKTIONER

Den högupplösta HD-kameramodulen ger toppmodern 
videokapacitet med hjälp av en 1/3 typ HD-CMOS-sensor med 
cirka 2 000 000 bildpunkters upplösning. Kameran ger 120X 
zoom (10X optisk och 12X digital) så att fina detaljer syns 
tydligt. Kamerans brännvidd varierar från 10 mm (vidvinkel) 
till 800 mm (tele). Signal-brusförhållandet överskrider 50 dB 
för exceptionellt tydliga bilder. Automatiska funktioner, t.ex. 
autozoom, autofokus och automatisk ljusstyrka, ger utmärkta 
videobilder utan direkt användarstyrning. För mer krävande 
videotillämpningar, medger manuellt läge att användaren har 
full kontroll över alla kamerafunktioner. Videobildens 
orientering styrs genom att vrida kameran med hjälp av 
manöverpanelen.

Kameramodulen är utformad för snabb montering och 
borttagning utan verktyg från belysningshuvudet, vilket 
innebär att en enda kamera kan användas i flera 
belysningssystem. 

STERIS HD kirurgisk lysdiodbelysnings- och visualiserings-
system är klart för montering av en HD-kameramodul, om så 
beställs från fabriken. Manöverpanelen detekterar automatiskt 
HD-kameramodulen när den installeras i belysningshuvudet. 
Alla funktioner på kameran i belysningen styrs från manöver-
panelen. 
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Objekt _____________

Placering(ar)_________
________________

ller för denna utrustning

TILLBEHÖR

❑ Sterilt engångskameraskydd



S

OBS! Ett befintlig system med standardupplösning (SD) måste 
uppgraderas med HD-komponenter (inklusive kommutatorer 
och kablage) för att fungera som ett HD-system.

Om ett system med standardupplösning (SD) har 
uppgraderats till HD genom att installera SD-till-HD-video 
ombyggnadskomponenter, detekterar manöverpanelen 
kameran automatiskt och styr dess användning när den 
är monterad i belysningshuvud 1 (lägsta läge på axeln). 
HD-kameran installeras i det understa primära (lägsta) 
belysningshuvudet. I delade SD/HD-system, kan HD-kameran 
endast användas i det understa belysningshuvudet på det 
primära navet. (Observera att SD-kameror [se SD793] är 
kompatibla med alla belysningshuvuden.) 

KONSTRUKTION

Den kompakta kameran är skyddad i en aluminiumhölje 
överdraget med uretan. En glaslins ger en tydlig videobild och 
hindrar samtidigt att damm och vätskor tränger in.

VIDEOSIGNALENS KOMPATIBILITET

HD-kameramodulen är försedd med valbara format för video:

• NTSC landskompatibilitet

1080i, 60 Hz

720p, 60 Hz 

• PAL landskompatibilitet

1080i, 50 Hz

720p, 50 Hz 

INSTALLATION

Varje HD kirurgiskt lysdiodsbelysnings- och visualiserings-
system är förinstallerat med videosignalkablage i upphäng-
ningssystemets armar. Kommutatorer ger obegränsad rotation 
i upphängningssystemets alla leder. Upphängningen ger opti-
mal placering av belysningshuvudena och den kirurgiska ope-
rationsbelysningen. Endera SD-kameramodulen (se SD793) 
eller HD-kameramodulen kan enkelt monteras i ett HD-
belysningssystem. Observera dock att en HD-kameramodul 
inte kan monteras i ett SD-videosystem. 

Befintliga system med standardupplösning (SD) kan 
modifieras för att passa HD-kameramodulen via en 
ombyggnadsprocedur.

HD-navet, videomanöverpanelen och ombyggnadskompo-
nenter, som omfattar navhölje, PC-kort, kommutatorer, 
kablage och kontakter, måste vara installerade i 
manöverpanelen för att systemet ska vara kameraklart och/eller 
för att bygga om systemet från SD till HD-drift.

• Installation utförs enkelt i fält under den initiala syste-
minstallationen eller vid en senare tidpunkt genom att följa 
installationsanvisningarna.

• Alternativ installation eller användning av kameran innebär 
inte några ytterligare elektriska eller mekaniska krav utöver 
det som gäller för standardsystemet.

STANDARDTILLBEHÖR

Ett sterilt engångskameraskydd finns tillgängligt (med 
inbyggd klar lins) för att bibehålla videosignalens kvalitet 
samtidigt som medlemmar av det kirurgiska teamet kan ta tag 
i kameramodulen för att rikta in kameran eller justera 
belysningens spridning eller styrka.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Ett globalt nätverk av kvalificerade experter kan tillhandahålla 
regelbundna inspektioner och justeringar för att säkerställa 
bästa prestanda till låg kostnad. STERIS representanter kan 
ge information om årliga underhållsprogram.

RENGÖRING

HD-kameramodulen innehåller känslig elektronik som kan 
skadas om den sänks ned i vätska eller utsätts för temperaturer 
över 50 °C. Därför är kameramodulen inte lämplig för vätske- 
eller ångsterilisering. Den yttre ytan, kan dock rengöras med 
kemikalier som rekommenderas av STERIS (se HANDBOKEN). 

KRAV PÅ FÖRSÖRJNING

HD-kameramodulen får sin ström direkt från för belysnings-
huvudet och behöver därför ingen ytterligare försörjning utöver 
vad som krävs för det kirurgiska huvudbelysningssystemet.

Basspråket i detta dokument är ENGELSKA. 
Översättningar måste göras från dokumentets basspråk.
För mer information, kontakta: 

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • USA
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com
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