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TİTANYUM ÇOK KULLANIMLIK BLEYD 

SCOPER MOBİL UYGULAMASI 
Fotoğraf Çekme / Video Kayıt
Kayıtları Ekran Üzerinde İzleme
Hasta Klinik Not Ekleme 
USB’ye Aktarma
Eğitim Modülü 

SCOPER MOBİL ÜNİTE
Tablet monitör
Hareketli monitör kolu
Tekerlekli mobil stand
Malzeme sepeti
Monitör koruyucu kasa

Mob�l Uyumlu S�stem

Yüksek Çözünürlüklü Kamera 
Dual-Led Aydınlatma
Buğu Önleyici (Anti-fog) Sistem

İnce ve Zarif Bleyd Uç Tasarımı

 B�r Bakışta SCOPER



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA

İNCE VE ZARİF BLEYD UÇ TASARIMI STANDART MAC-4 BLEYD TABLET MONİTÖR

Scoper endoskopik sistemler için üretilmiş
yüksek çözünürlüklü bir kameraya
sahiptir. Glottik açıklığı en ince
detaylarına kadar görmenizi sağlar.

Bleyd kısmı ince ve dar bir yapıya sahiptir. Bu
özellik bleyd kısmının ağız içerisine 
yerleştirilmesi sırasında kolaylık sağlar. Ağız 
açıklığı dar olan ya da travma vakaları gibi 
servikal hareketleri sınırlı olan zor
entübasyon olgularında ince ve dar bleyd 
yapısı ile avantaj sağlar.

Scoper özel buğu önleyici sistemi sayesinde
ağız içerisinde kameranın buğulanması
engellenir. Bunun için bir ısınma bekleme
süresine ihtiyaç duymaz. Görüntü alındığı
andan itibaren buğu önleyici sistem aktif bir
şekilde devreye girer ve net bir glottik
görüntü almanızı sağlar.

Scoper herhangi bir android işletim sistemine
sahip mobil cihazla kullanılabilir. Cihaz standart
donanımında Samsung Galaxy S6 Lite 10.4 inc
tablet ile birlikte verilir. 13 saate kadar batarya
ömrüne sahiptir. Özel ekran koruması sayesinde
çizilmelere karşı dayanıklıdır. 

Tablet monitör özel kiosk modu sayesinde
standart ayarlarında diğer tüm uygulamalara
kapalıdır. Cihazda sadece Scoper uygulaması
kullanılabilir. Sürekli olarak uyku modunda
bekleyen tablet monitör acil durumlarda gecikme
olmaksızın 1-2 sn içinde kullanıma hazırdır.

DUAL-LED AYDINLATMA
Scoper hem kamera çevresinde hem de
bitişiğinde 2 ayrı LED aydınlatma sistemine
sahiptir. Daha fazla ve dengeli bir aydınlatma
sağlar. İkinci LED sistemi sayesinde kamera
sisteminde sorun olsa bile direkt laringoskopi
ile entübasyon işleminin yapılmasını mümkün
kılar. 

BUĞU ÖNLEYİCİ (ANTİ-FOG) SİSTEM

Titanyum bleyd yetişkin hastalarda kullanılmak
üzere standart MAC-4 bleyd boyutlarında
üretilmiştir. Bu sayede uzun boyun yapısına sahip
hastaların da entübe edilebilmesini mümkün
kılmaktadır. Standart MAC-4 açısına sahip bleyd
sayesinde dik açılı video laringoskop cihaz
kullanımında gözlenen tüpün yönlendirilmesi
probleminin önüne geçilmiştir. Ayrıca bu özellik
sayesinde cihaz ile direkt laringoskopi yapmak da
mümkündür.

Titanyum dayanıklı, hafif ve biyouyumlu bir
malzemedir. Bu sayede aynı bleyd ile standart
temizlik prosedürlerine dikkat edilerek tekrar
tekrar hiç bir ilave maliyet olmaksızın entübasyon
işlemini uzun yıllar gerçekleştirmek mümkündür.



Scoper taşıma çantası monitör, bleyd, 
güç ve görüntü kabloları, stile, airway 
ve entübasyon tüplerini koyabileceğiniz
özel bölmelere sahiptir.

Entübasyon işlemi sırasında kullanmak 
üzere tasarlanmıştır.

2 m uzunluktaki kablo ve adaptör aracılığı 
ile monitörü bir prize takarak ihtiyaç 
duyduğunuz anda hazır olması amacı ile şarj
edebilirsiniz.

Darbelere dayanıklı özel koruyucu kılıfı 
sayesinde Scoper hastane öncesi kullanımına
da uygundur.
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Verilerin USB’ye aktarılması amacıyla
 kullanılır.

Type-C ucu monitöre, 5 pinli ucu ise 
bleyd kısmına takılır. Tak çalıştır özelliğine
sahip Scoper Video Laringoskopi cihazı 
mobil uygulaması kamerayı otomatik 
olarak algılar.

Özel Açılı Stile

Taşıma Çantası

Monitör Koruyucu Kılıf

Güç Kablosu ve Adaptörü

Görüntü Kablosu

USB Type-C Dönüştürücü

www.scop-er.com
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