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O MAIS INTEGRADO
E ECONÔMICO DO
MERCADO

O sistema ARGUS EV-210A consiste em um Sistema Integrado Portátil inovador
para o médico endoscopista que realiza procedimentos diagnósticos, principalmente de
trato digestivo. Se comparado aos equipamentos convencionais do mercado, é um
produto único pois é integrado e portátil com imagem em alta definição, além de ser
muito eficiente no consumo de energia e manutenção ao longo do tempo.

IDEAL PARA QUEM?
Está iniciando a endoscopia diagnóstica;
Presta serviço ou atende em diferentes locais;
É dono ou sócio em uma ou mais clínicas;
Tem ambiente de diagnóstico e cirurgia em
um mesmo local;

EV-210A
• Monitor grau médico 12” polegadas
• Fonte de luz LED 30W
• Software de aperfeiçoamento de cor
• Zoom Picture in Picture
• Congelamento de imagem (Freeze)
• Ajustes de brilho
• Ajustes de cores
• White Balance (WB)
• Ajustes de nitidez (ENH)
• Grava fotos e vídeos em cartão SD
• Saídas de vídeo DVI, RGB, Y/C e Vídeo Composto
• Bomba de ar silenciosa
• Controle de ganho de luz ajustável (AGC)
• Controle de estouro de luz (A/P)

Já é médico que realiza endoscopia;
Médicos experientes que precisam atualizar
seus equipamentos e realizar CPRE.
EV-210A
Sistema integrado de processamento de
imagem, com fonte de luz e monitor.
Tubo(s) Endoscópico(s): tem “N” variações
em função do tipo do(s) procedimento(s)
realizados pelo médico endoscopista. Sua
variação é definida conforme o calibre do
tubo de inserção, comprimento entre outras
características.

TABELA DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS
MODELO

DWE 90

DWE 98L

DWE 120L

DWE 130L

Economize energia em até 80% se
comparado aos outros equipamentos
Economize na manutenção
Economize no frete, por se tratar de um
equipamento leve
Oferece alta performance nos
procedimentos

DWE TQ100

CAMPO DE VISÃO

140º

100º

PROFUNDIDADE DE VISÃO

3 a 10mm

4 a 60mm

ANGULAÇÃO

POR QUE ESCOLHER ESSE EQUIPAMENTO?

210º

210º

180º

180º

130º

110º

110º

180º

180º

90º

100º

100º

160º

160º

90º

100º

100º

160º

160º

110º

Ø PONTA DISTAL

9.0mm

9.8mm

11.8mm

12.8mm

11.5mm

Ø TUBO DE INSERÇÃO

9.0mm

9.8mm

11.8mm

12.8mm

11.5mm

Ø CANAL DE BIÓPSIA

2.8mm

2.8mm

3.8mm

3.8mm

4.2mm

COMPRIMENTO ÚTIL

1050/1350mm

1050/1350mm

1650/1950mm

1650/1950mm

1250/1550mm

MICROCÂMERA

CCD

O sistema é ideal para médicos que realizam
seus procedimentos em vários locais e estão
começando na endoscopia diagnóstica, além
também de atender os médicos experientes
que queiram atualizar seus equipamentos e
fazerem procedimentos de CPRE.

