MDSC-2324
Visor cirúrgico de 24 polegadas Full HD

b Para a melhor
coordenação entre mãos e
vista
b Possibilita limpeza e
desinfecção fácil
b Funciona com o Nexxis
para integração de VoIP

O MDSC-2324 da Barco é um visor cirúrgico de 24 polegadas para
uso próximo ao paciente com iluminação de fundo LED, resolução
Full HD e vasta gama de cores. Feito especificamente para centros
cirúrgicos, o MDSC-2324 oferece um design de fácil limpeza,
mecânica inteligente e exibição de imagens sem igual para o centro
cirúrgico atual.
Imagens com calibração de cores e isentas de artefatos
Graças ao seu alto brilho, alto contraste e alta resolução, o MDSC-2324 oferece
imagens realistas e precisas e uma excelente percepção de profundidade aos
cirurgiões. Ele também oferece a transmissão mais rápida e sem atraso de imagens
cirúrgicas e a mais alta qualidade de imagem disponível atualmente.
Nossos algoritmos de última geração para redução de ruídos e desintercalação
adaptativa de movimento, usando processamento de imagem completo de 10 bits,
são sua garantia de imagens detalhadas, nítidas e isentas de ruídos, assim você pode
detectar as alterações mais sutis na cor de tecido.

Imagem de múltiplas origens e múltiplos monitores via IP
Com sua vasta conectividade de entrada, o MDSC-2324 oferece a maior
flexibilidade para imagem de várias modalidades (PiP & PaP), permitindo a
reprodução de imagem de diversas origens e múltiplos monitores na sala de
operação integrada.
O visor de 24 polegadas é um dos visores cirúrgicos com capacidades de rede da
Barco e oferece funcionalidade integrada (opcional) para uso com o OR digital
Nexxis, garantindo uma distribuição sem problemas de vídeo e dados não
comprimidos através de uma rede IP sem nenhum atraso.

Projetado para uso na sala de operação

MDSC-2324

Barco

O MDSC-2324 da Barco possibilita procedimentos fáceis de limpeza e desinfecção
graças à sua superfície lisa, alojamento à prova d’água e proteção da tela frontal
(IP45).
O visor vem com um sistema inteligente de gerenciamento de cabos, que esconde
os cabos em uma configuração ordenada. Ele é leve e compacto, permitindo uma
montagem fácil (monitor duplo) em booms cirúrgicos e braços de extensão.
Recursos do MDSC-2324 da Barco:

b LCD de 24 pol, wide-screen
b Resolução Full HD
b Amplo ângulo de visualização
b Iluminação de fundo LED de alto brilho
b Algoritmos avançados de processamento de imagens de 10 bits para uma
reprodução de vídeo isenta de artefatos
b Vasta gama de sinais de entrada SD e HD, incluindo 3G-SDI e DisplayPort
b Calibrado para reprodução perfeita em cores e escala de cinzas (padrões ITU
709 e DICOM)
b Limpeza fácil graças à tela de proteção em tamanho completo e design liso
sem folgas
b Gerenciamento de cabos fácil, permitindo esconder os cabos em uma
cobertura traseira flexível
b Equipamento leve, possibilitando montagem fácil em braços de extensão
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MDSC-2324

Tecnologia de tela

LCD TFT AM/Iluminação de fundo de LED

Tamanho de tela ativa (diagonal)

611,3 mm (24 pol)

Tamanho de tela ativa (H x V)

518,4 x 324 mm (20,4 pol. x 12,7 pol.)

Relação de aspecto

16:10

Resolução

1920 x 1200

Distância entre pontos

0,270 mm

Suporte a cores

1.073 milhões (10 bits)

Gama de cores

Ampla gama (Adobe RGB 1998)

Ângulo de visualização

178° Hor / 178° Ver

Luminância máxima

400 cd/m² (típico)

Razão de contraste

1500:1 típico

Tempo de resposta (Tr + Tf)

18 ms (typical)

Cor da carcaça

RAL 9003 branco

Entradas de vídeo

MDSC-2324 LED
DVI-I (digital e analógico – suporte a HDMI)
3G-SDI (1 BNC)
DisplayPort 1.1a
Vídeo componente RGBS/YPbPr (4 BNC)
S-video (Mini DIN de 4 pinos)
Vídeo composto/SOG (1 BNC)
MDSC-2324 DDI
DVI-I (digital e analógico – suporte a HDMI)
DVI-D
2 3G-SDI(2 BNC)
DisplayPort 1.1a
Vídeo componente RGBS/YPbPr (4 BNC)
S-video (Mini DIN de 4 pinos)
Vídeo composto/SOG (1 BNC)
MDSC-2324 MNA
DVI-I (digital e analógico – suporte a HDMI)
DisplayPort 1.1a
Vídeo componente RGBS/YPbPr (4 BNC)
S-video (Mini DIN de 4 pinos)
Vídeo composto/SOG (1 BNC)
1 fibra óptica SFP+ (para vídeo não comprimido via IP)

Saídas de Vídeo

MDSC-2324 LED
DVI-D
S-video
Vídeo composto
3G-SDI
MDSC-2324 DDI
DVI-D
S-video
Vídeo composto
2 3G-SDI
MDSC-2324 MNA
DVI-D
S-video
Vídeo composto

Requisitos de potência (nominal)

Fonte de potência para fonte de alimentação externa: 100 a 250 VCA/47 a 63 Hz autocomutador
Fonte de alimentação para entrada de alimentação do visor: +24 VCC/2,3 A versão LED, 3,2 A versão MNA
Fonte de alimentação para módulo externo: +5 VCC ±10% a 500mA (máx.) através de conectores DVI, entrada DVI e
saída DVI (no pino 14 ou pino 16 -OSD programável)

Consumo de energia

55W máx. (Versão LED e DDI)
75W máx. (Versão MNA)

Gerenciamento de energia

Suporte para os estados DVI-DMPM
Estado ativado
Estado desativado

Relógio de pontos

(máx.) 165 Mhz

Curva de gama

Nativo, 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; DICOM

Idiomas de OSD

Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano

Dimensões sem o suporte (L x A x P)

595 x 414 x 84 mm (23,4 pol x 16,3 pol x 3,3 pol)

Dimensões da fonte de alimentação (L x A x P)

210 x 103 x 52 mm (8,27" x 4,06" x 2,05")

Dimensões com a embalagem (L x A x P)

712 x 605 x 178 mm (28,03" x 23,82" x 7,01")

Peso líquido sem o suporte

7,9 kg/17,4 lbs (MDSC-2224 LED)
8,3 kg/18,3 lbs (MDSC-2224 MNA)

Peso líquido da fonte de alimentação

1.5 kg (3.31 lbs)

Peso líquido com a embalagem sem o suporte

Versão de LED de 12,0 kg (26,5 lbs)

Comprimento do cabo da saída CC da fonte de alimentação 2.5 m (8.2 ft)
Padrão de montagem

100 x 100 mm VESA

Proteção de tela

IP21 / Face frontal: IP45
PMMA com duplo revestimento, antirreflexo / RAL 9003 branco

Modalidades recomendadas

Endoscopia, Laparoscopia, Raio X, TC, MR, US
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MDSC-2324

Certificações

CE (dispositivo médico classe I)
EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 + A12: 2014 (Equipamento médico elétrico -Parte 1: Requisitos gerais de segurança)
IEC 60601-1: 2012 Edição 3.1 (Equipamento médico elétrico -Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e
desempenho essencial)
IEC 60601-1-6 (Ed. 3); Am1
ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 / (R) 2012 e A1: 2012, C1: 2009 / (R) 2012 e A2: 2010 / (R) 2012 (Equipamento Elétrico
Médico -Parte 1: Requisitos Gerais de Segurança Básica e Desempenho Essencial)
CAN / CSA-C22.2 No. 60601-1: 14 (Equipamento médico elétrico -Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
desempenho essencial (Harmonizado com ed. 3.1)
CCC: GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012
BIS (exceto para a versão MNA): IS13252 (PARTE 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015
INMETRO
IEC 60601-1-2: 2014
PT 60601-1-2: 2015
EN 55011/CISPR11 (versão MNA: classe A, LED e versão DDI: classe B)
FCC CFR 47 Parte 15 Subparte B (versão MNA: Classe A, LED e versão DDI: Classe B)
Compatível com RoHS
IP21 (somente frente IP45)

Acessórios fornecidos

1x cabo de vídeo DVI-D
1x Guia do Usuário impresso (inglês)
1x disco de documentação, contendo todas as traduções dos principais cabos no Guia do Usuário
1x fonte de alimentação externa
4 parafusos, 4 arruelas amassadas e uma chave Allen
.

Acessórios opcionais

Suporte de mesa do visor LCD cirúrgico da Barco, cabo de extensão de 10 m & 30 m

Garantia

3 anos

Temperatura de operação

10 ~ 35°C for performance / 0 ~ 40°C for safety

Temperatura de armazenamento

-20 ~ +60°C

Umidade de operação

10 ~ 90% (non-condensing)

Umidade de armazenamento

10 ~ 90% (non-condensing)

Altitude operacional

3000 m max

Altitude de armazenamento

12000 m max
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