CapsoCam
nowy rodzaj kapsułki endoskopowej

Szanowni Państwo !
Z przyjemnością pragnę poinformować, że oferta naszych produktów gastro została
powiększona o najnowszy rodzaj kapsułki endoskopowej o nazwie CapsoCam,
amerykańskiej firmy CapsoVision.

Opis i cechy produktu.
Kapsułka CapsoCam służy do precyzyjnego obrazowania i diagnostyki przewodu
pokarmowego, a szczególnie jelita cienkiego i miejsc jak dotąd niedostępnych dla powszechnie
stosowanego sprzętu endoskopowego.
Jednak odróżnia się ona w sposób zasadniczy od podobnych produktów, sporadycznie
oferowanych obecnie na rynku medycznym.

Do cech wyróżniających kapsułki CapsoCam należy zaliczyć:
1. panoramiczne obrazowanie przewodu pokarmowego. Kapsułka pokazuje kompletny obraz
struktur dookoła siebie (360°), a nie tylko z przodu lub z tyłu jak w przypadku innych kapsułek.
Przy obrazowaniu 360° wyeliminowano możliwość utraty obrazów ukrytych poza kątem
„patrzenia” kamery w kapsułce. Umożliwia to wykrycie o ponad 30% więcej zmian
patologicznych, niewidocznych dla pozostałych kapsułek.

2. najwyższą jakość otrzymywanych obrazów. Kapsułka CapsoCam wyposażona jest w 4
radialnie rozmieszczone kamery o bardzo wysokiej rozdzielczości, co pozwala jak nigdy dotąd
dokładnie pokazać badane struktury. Częstotliwość pozyskiwania obrazów kapsułki CapsoCam
wynosi 20/sek., kiedy w innych kapsułkach nie przekracza ona 3/sek.
3. optymalne oświetlenie badanych struktur 16-ma wbudowanymi LED’ami, których
działanie i moc są inteligentnie sterowane wewnętrznym programem, zależnie od ruchu
kapsułki i jej odległości od ściany naczynia.
4. wyjątkowo długi czas monitorowania: 15 godzin. Jest on zapewniony przez najwyższej
klasy baterie kapsułki oraz jej wewnętrzne oprogramowanie sterujące dozowaniem energii
zależnie od warunków monitorowania. Dla przykładu: jeżeli kapsułka nie porusza się, zdjęcia
nie są wykonywane, jeżeli znajduje się blisko ściany naczynia, moc świetlna LED jest
ograniczana.
5. wewnętrzną pamięć pozyskiwanych obrazów (EEPROM Flash Memory). Całość
pozyskanych obrazów zapisywana jest w kapsułce, a nie w zewnętrznym rejestratorze. W
praktyce oznacza to m.in. że pacjent nie musi nosić podczas badania niewygodnego pasa
z rejestratorem i nie jest oklejony żadnymi elektrodami i kablami. Może on swobodnie
poruszać się, korzystać z kąpieli, wykonywać ćwiczenia fizyczne i wygodnie spać.
Rozwiązanie takie eliminuje ryzyko utraty obrazów z powodu odklejania się elektrod,
przypadkowego wyłączenia rejestratora czy zakłóceń spowodowanych przez inny sprzęt
elektroniczny. Jest również całkowicie bezpieczne dla pacjentów z rozrusznikiem serca czy
innymi elektronicznymi implantami.

Zestaw CapsoCam System.
Kompletny zestaw do diagnostyki kapsułką CapsoCam składa się z następujących elementów:

1. kapsułki CapsoCam,
2. kompletu akcesoriów CapsoRetrieve do odzyskiwania i przechowywania kapsułki po
badaniu (dostarczany razem z kapsułką),
3. czytnika CapsoAccess danych z kapsułki i ich transmisji do komputera,
4. specjalistycznego programu komputerowego CapsoView do prezentacji pozyskanych
obrazów na ekranie komputera, ich archiwizacji w prostej bazie danych i analiz.
Więcej informacji o produkcie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej producenta:
www.capsovision.com

Bezpieczne, bezkosztowe zasady zakupu.
Producent wraz z firmą UROVISION przygotował dla Państwa zasady zakupu, nie wymagające
żadnych ryzykownych, dużych inwestycji początkowych.
Proponowany system dystrybucji przedstawia się następująco:
1. po wcześniejszym uzyskaniu zgody pacjenta (na samo badanie i związane z nim koszty),
lekarz kupuje kapsułkę w firmie UROVISION,
2. firma UROVISION wysyła na wskazany adres kapsułkę CapsoCam wraz z zestawem
CapsoRetrieve do jej odzyskiwania i transportu,
3. po badaniu kapsułka CapsoCam jest odsyłana do firmy UROVISION, gdzie zostanie
odczytana na czytniku CapsoAccess i zarchiwizowana np. na płytce CD.
4. odczytana kapsułka i płytka CD z odczytanymi obrazami oraz specjalistyczne
oprogramowanie komputerowe CapsoView zostaną odesłane do lekarza bez żadnych
opłat. Oprogramowanie CapsoView pozostaje już na stałe u lekarza do odczytu
następnych kapsułek. Może ono zostać przesłane wcześniej, razem z zamówioną
kapsułką.
Reasumując: lekarz kupuje tylko kapsułkę z zestawem do jej pozyskiwania, ale dopiero
wtedy, kiedy ma do badania umówionego pacjenta, gotowego za nie zapłacić.
W ten sposób lekarz nie musi wcześniej inwestować żadnych swoich pieniędzy.
W przypadku zakupu 24 kapsułek w okresie jednego roku, lekarz otrzyma za darmo czytnik
kapsułek CapsoAccess. Można go również kupić wcześniej – cena do indywidualnych
negocjacji.
Szczegółowe informacje handlowe dotyczące produktu możecie Państwo uzyskać w :
UROVISION F.H.
Zbigniew Płonka
Os. Złotego Wieku 43/7
31-618 Kraków
tel. 12 346 16 23
kom. 602 751 303
info@urovision.pl
zbigniew@urovision.pl
piotr@urovision.pl

