
ТЕХ ВИЖЪН ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНАТА

Тех Вижън ЕООД е Българска компания с над 19 годишен опит, специализирана във внос и 
дистрибуция на индустриални тъчскрийн монитори и компютри, дисплей решения – компютърни 
монитори, мултимедийни проектори, публични дисплеи, тъчскрийн монитори и компютри и графични 
дисплеи. 

Ние предлагаме пълната гама монохромни и цветни монитори за образна медицинска 
диагностика EIZO, както и медицински решения в Elo, AG Neovo и Winmate.

Информация за продуктите и приложението им по Марки/Серии:

 

EIZO Медицински Дисплеи:

   
Монитори за образна медицинска диагностика - сериите на EIZO Radiforce с 
резолюция 1MegaPixel,2MP,3MP,3,7MP,4MP,5MP,6MP и 8MP покриват всички нужди на медицинските 
институции свързани с калибриране по медицински стандарт Dicom part 14 , висока 
производителност по съответната диагностика.

* Прецизна диагностика по медицински стандарт Dicom Part14
* Лесна и бърза калибровка с включен RadiCS LE quality control
* LED подсветка за по-дълъг живот на дисплеите
* Патентована технология Digital Uniformity Equalizer (DUE) помага за бързото стабизиране на 
яркостта и еднородно изображение на целия екран, осъществимо само във високият клас монитори.
* Стабилно изображение без изменения за дълъг период от време
* Качество, осигурено с покритие на стриктни медицински стандарти
* 5 години гаранция - всички дисплеи на EIZO се произвеждат в Япония, в собствени заводи на 
компанията от служители на EIZO. Мониторите за образна медицинска диагностика се предлагат с 
водеща в бранша 5 годишна ограничена гаранция
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Приложения на   EIZO Медицински Дисплеи   по серия  :  

EIZO RadiForce Digital Mammography Monitors (Breast Screening) - Монитори за 
Дигитална Мамография - използвани при лечение и диагностика на рак на гърдата. EIZO 
предлага 5 мегапикселови и 8MP монитори в тази серия за оптимално качество на 
диагностиката, т.к. тук качеството на визуализацията е критично за точността и 
надежността при лекарската диагноза. Изключително висока резолюция гарантира 
възможно най-висок детайл на изображението. EIZO серия GX/RX 

EIZO RadiForce серия GX – Професионални монохромни монитори EIZO за образна 
диагностика с максимално качествени изображения. Сериите включват 3 мегапикселови 
монитори за ренгенови изображения на гръден кош, 2MP монитори за ползване в много 
области – Радиография (CR) , Компютърна Томография (CT) , Ядрено Магнитен-Резонанс 
(MRI), които могат да бъдат ползвани и като PACS/HIS/RIS терминал.

EIZO RadiForce серия RX Multi-Modality – Професионални цветни монитори EIZO за 
образна диагностика, безпроблемна работа и в монохромен режим и в цветна гама. 
Серията включва 
2 мегапикселови монитори, 3MP, 5MP, 6MP, 8MP за ползване в различни области - 
Радиография (CR) Компютърна Томография (CT) , Ядрено Магнитен-Резонанс (MRI), 
Ултразвук (Ultrasound). Възможен е едновременен режим на работа с цветни и с 
мнохромни изображения, когато е необходимо преглед side-by-side.

EIZO RadiForce Surgical Monitors (CuratOR) - Монитори за Операционни 
Зали/Операции – Серията монитори EIZO CuratOR – предназначени за Операционните 
зали (Curat “Operation Room”) изцяло дигитализирани операционни зали. В серията 
"Surgical Monitors" на EIZO Radiforce всички нужни изображения са удобно представени в 
най-голяма диагностична прецизност директно от специализираните медицински Surgical 
Cameras, насочени в тялото пациента по време на операция. Дисплеите се предлагат в 
размери 19“, 26“, 27“, 31“, 32“, 48,5“, 55“, 58“.

EIZO MX Series , Clinical Review Monitors – Ефективно ценово решение с Dicom Part 
14, без възможност за диагностика – Серията монитори EIZO MX са предназначени за 
преглед на медицински изображения (без диагностика) калибрирани по медицински 
стандарт DICOM® Part 14 за монохромни изображения, като същевременно могат да 
изобразяват и цветни изображения. Налична е и специалната технология на EIZO :
Hybrid Gamma PXL , която позволява разглеждане едновременно на монохромни и 
цветни изображения на един екран. Мониторите EIZO Clinical Review серия MX се 
предлагат с водеща в бранша 5 годишна ограничена гаранция.
Препоръчвани за : Лекарски кабинети, Лични лекари, Клиники, Поликлиники, Зъболекари, 
Медицински Училища и Университети.
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Elo Touch Solutions – Medical Grade   Тъч Монитори  :             

Водещият производител на тъчскрийн оборудване Elo Touch Solutions предлага
Тъчскрийн Монитори за работа в болнична среда – покриващи специални 
нисковолтови стандарти, запечатани срещу разливане на течности или почистване с 
дезинфектант, покриващи медицински стандарти за работа:

* Медицински сертифицирани (по  IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 (Ed. 3.1), IEC 
62366:2007+A1:2014 (Ed. 1.1)
*Специални нисковолтови захранвания за работа в болнична среда
*10-точков тъчскрийн екран с технология Projected Capacitive
*IP54 защита срещу навлизане на прах
*3 години гаранция
*Подходящи за: Лаборатории, Болнични Зали, Пациентски помещения, Фоайета или Аптеки
*Налични в 4 размера - 19“, 21,5“, 23,6“, 27“ с еднаква функционалност
Тъчскрийн в бял и черен цвят на корпуса
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AG NEOVO MX-Series , Clinical Review Monitors – Добро съотношение цена-качество,
Dicom Part 14, без възможност за диагностика – AG NEOVO е Тайвански производител, 
известен с традиционно добро качество на продукти, на база конкурентна цена.
Серията AG NEOVO MX са Clinical Review монитори предназначени за 
преглед на медицински изображения (без диагностика) калибрирани по медицински 
стандарт DICOM® Part 14 за монохромни изображения, Покритието на екранна е анти-
токсично и анти-киселинно стъкло, което лесно може да бъде почиствано в медицински 
условия, Medical Grade нисковолтови захранвания по стандарт IEC 60601, както и различни 
опции за Picture-in-Picture, Picture-By-Picture. AG NEOVO MX - 3 години гаранция.
Препоръчвани за : Лекарски кабинети, Лични лекари, Клиники, Поликлиники, Зъболекари, 
Медицински Училища и Университети.

AG NEOVO MD-Series – Medical Grade монитори за Офис приложения в болнични 
заведения - Серията AG NEOVO MD са монитори предназначени за работа в 
болнични/клинични заведения, за офис приложения и работа по пациентска документация.
Сертифицирани по Medical Grade нисковолтов стандарт IEC 60601, както и с удобна 
ергономична стойка позволяваща движение по височина, наклон, въртене наляво и 
надясно. AG NEOVO серия MD се предлага в традиционен цвят за здравеопазването – бял
с 3 години гаранция.
Препоръчвани за : Рецепция, Медицински сестри, Помощен персонал, Регистратура

AG NEOVO TX-Series – Тъчскрийн Монитори за работа в болнична среда - Серията 
AG NEOVO TX (21,5” вариант) – Тъчскрийн монитори , предназначени за работа в болнични/
клинични заведения,10-точков тъчскрийн екран с технология Projected Capacitive,
Сертифицирани по Medical Grade нисковолтов стандарт IEC 60601 с дебело защитно стъкло 
и здрав метален корпус, защитени от разливане на течности или препарати. AG NEOVO 
серия MD се предлага в традиционен цвят за здравеопазването – бял с 3 години гаранция.
Препоръчвани за : Лаборатории, Болнични Зали, Пациентски помещения, Фоайета или 
Аптеки, Медицински Училища или Университети.

AG NEOVO DR-Series – Монитори за работа в Зъболекарски кабинет - Серията 
AG NEOVO DR (17” и 21,5”) – са предназначени за работа в зъболекарски кабинети, 
специално предвидени за Dental медицина, Сертифицирани по Medical Grade нисковолтов 
стандарт IEC 60601, снабден с дълъг 5 метров кабел, дебело защитно стъкло и здрав 
метален корпус, защитени от разливане на течности или препарати. Специален режим 
„Пълно Бяло“ за разглеждане на дентални плаки върху екрана на монитора, удобна опция –
дръжка за лесно и бързо преместване на екрана в позиция удобна на зъболекаря. Серия DR
– 3 години гаранция.
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WINMATE 4K Medical дисплеи – WINMATE е Тайвански производител с огромно 
портфолио от продукти, част от които – насочени към медицината.

Серията WINMATE M са 4K UHD медицински дисплеи, предназначени основно за работа в
Операционни зали , снабдени с важни видео-входове съвместими с медицинска апаратура 
като 3G-SDI, също и 3G SDI (Loop Through) 1080P видео сигнал, покритието на екрана е 
анти-бактериално защитно стъкло, което лесно може да бъде почиствано в медицински 
условия, здрав алуминиев корпус и Medical Grade нисковолтови захранвания по стандарт 
IEC 60601. Размери : монитори с размер 27“ и 32“ 4K UHD 3840 x 2160, 2 години гаранция.

WINMATE Mobile Tablets 
Серията WINMATE Medical Mobile Tablets представлява медицински клас преносими 
устройства, таблети за преглед на медицински данни от доктори, сестри, обслужващ 
персонал директно при пациентите или в различни болнични помещения.
Директната работа върху тъчскрийн екраните с пациентските данни, прегледи, обработка 
на данни и въвеждане на нова информация спестява много време от липса на диктуване, 
написване и въвеждане на хартиени записи.Запечатани напълно срещу прах и различни 
течности, до стандарт IP65 със здрави магнезиеви корпуси, достигащи военно ниво анти-
шок и защита от изпускане, Тъчскрийн екрани с 10-точков Projected Capactive тъч и Intel 
процесори с възможност за работа на операционни системи Windows за по-голяма 
съвместимост с всички останали компютри, софтуери, системи и мрежи в клиничното 
заведение. Размери на екрана : 4,3“, 5“, 7“, 10“, 13,3“ тъчскрийн с 2 години гаранция.

WINMATE Medical Multi-Touch Display 
WINMATE W15L100 (15,6” вариант) и WINMATE W32L100-PTA1 (32“ 4К вариант)
Тъчскрийн монитори , предназначени за работа в болнични/клинични заведения,10-точков 
тъчскрийн екран с технология Projected Capacitive, 32“ модел е съвместим с медицинска 
апаратура чрез 3G-SDI вход. Сертифицирани по Medical Grade нисковолтов стандарт IEC 
60601, 2 години гаранция. Препоръчван за : Операционни (модел W32L100-PTA1), 
Лаборатории, Болнични Зали, Пациентски помещения.

При нужда от Техническа информация за продуктите, сертификати от производителя,
наличност, цени, срок за доставка или какъвто и да е съпорт за медицинските продукти на 
EIZO, Elo, AG NEOVO и Winmate оставаме на разположение.                   
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