
 

Інновації майбутнього 

TITAN X450 (ТИТАН X450) TITAN (ТИТАН) з 400 Вт джерело світла – єдине джерело 
світла на ринку, що здатне забезпечувати настільки 
високу кількість світла для операційного поля. 

• Нова еліпсоподібна лампа з 

керамічною оболонкою 

• Нові елементи керування на 
сенсорному екрані  

• Лампа розрахована на 1000 
годин роботи 

• Система охолодження з двома 
вентиляторами 

• Зовнішній повітряний фільтр 

 

• Автоматична діафрагма 
• Режим очікування 
• Новий механізм зміни положення 

лампи 
• Рівномірний потік світла високої 

яскравості 
• Внутрішня самодіагностика 

TITAN X350 (ТИТАН X350) TITAN з 300 Вт джерело білого світла випереджає інші 
системи потужністю 300 Вт на ринку завдяки 
покращеній конструкції оптики. 

• Нова еліпсоподібна лампа з 

керамічною оболонкою 

• Нові елементи керування на 
сенсорному екрані  

• Лампа розрахована на 1000 
годин роботи 

• Система охолодження з двома 
вентиляторами 

• Зовнішній повітряний фільтр 

 

• Автоматична діафрагма 
• Режим очікування 
• Новий механізм зміни 

положення лампи 
• Рівномірний потік світла високої 

яскравості 
• Внутрішня самодіагностика 

300 Вт білого світла  
Покращена якість  
Безшумна робота 

TITAN X300 (ТИТАН X300) 

• Рівномірний потік світла високої 
яскравості 

• Лампа розрахована на 1000 
годин роботи 

• Ручне керування інтенсивністю 
• Покращена система охолодження 
• Автоматична діафрагма 

 

• Надійний 
• Безшумна робота 
• Якість, ефективність та 

покращений вигляд 



 

• Тип лампи Керамічна ксенонова лампа 

• Потужність лампи 400 Вт та 300 Вт 

• Кольорова температура лампи 5600 кд 

• Гарантійний термін для лампи 1000 годин (типово) 

• Елементи керування на передній 
панелі 

Вимикач, сенсорний екран керування, турельний інтерфейс 

• Діапазон вхідної напруги 100 - 120В ЗС 50/60 Гц, 220-240В ЗС 50Гц 

• Споживання енергії 720 Вт та 450 Вт 

• Нормативні вимоги UL60601, EN 60601-1, EN 60601-1-2, CAN/CSA, C22.2, 

 № 601.1-M90, CE 

• Клас обладнання BF-TYPE 

• Габаритні розміри 338 мм (13,3") Ш x 155 мм (6,1") В x 457 мм (18") Г 

• Вага 10,0 кг (22 фунти) 

• Тип лампи Керамічна ксенонова лампа 

• Потужність лампи 300 Вт 

• Кольорова температура лампи 5600 кд 

• Гарантійний термін для лампи Розрахована на 1000 годин роботи 

• Елементи керування на 
передній панелі 

Вимикач, сенсорний екран керування, турельний інтерфейс 

• Діапазон вхідної напруги 100 - 120В ЗС 50/60 Гц, 220-240В ЗС 50Гц 

• Споживання енергії 450 Вт 

• Нормативні вимоги UL60601, EN 60601-1, EN 60601-1-2, CAN/CSA, C22.2, № 601.1-
M90, CE 

• Клас обладнання BF-TYPE 

• Габаритні розміри 338 мм (13,3") Ш x 155 мм (6,1") В x 457 мм (18") Г 

• Вага 10,0 кг (22 фунти) 

TITAN (ТИТАН) X450 та X350  

Патенти, застосовані в серії Tx-450: 7,510,313 (400 Вт), 9,772,094 (система налаштування Tx) 
Патент, застосований в серії Tx-350: 9,772,094 (система налаштування Tx) 

TITAN X300 (ТИТАН X300) 

Інформація для замовлення 

• TITANX450ST-K Ксенонове джерело світла 400 Вт, турельний інтерфейс на 4 
порти 

• TITANX350ST-K Ксенонове джерело світла 300 Вт, турельний інтерфейс на 4 
порти 

• TITANX300ST-K Ксенонове джерело світла 300 Вт, турельний інтерфейс на 4 
порти 

• Підлогова стійка для джерел світла TITAN SSL0070T 
• SSX0450 Змінний модуль лампи для TITANX450 
• SSX0350 Змінний модуль лампи для TITANX350 
• SSX0300 Змінний модуль лампи для TITANX300 

(Для міжнародного використання: Змініть -K на необхідний шнур живлення.) 

Виробник: Sunoptic Technologies, (Саноптик Текнолоджис) 6018 Bowdendale Avenue, Jacksonville, Florida 32216 USA  
(6018 Боудендейл авеню, Джексонвіль, Флорида 32216 США)  

Телефон: 877.677.2832 Для міжнародних дзвінків: +1 904.737.7611 
 

Офіційний представник в Україні: 
ТОВ «Міамед» 02121, Київ, вул. Вірменська, буд. 6, офіс 562 

Тел./факс: +38 (044) 339 94 55 Email: info@miamed.com.ua 
 

www.sunopticsurgical.com 

LIT-183B 



 

Інновації майбутнього 

Налобний освітлювач TITAN RCS (ТИТАН РСС) 

Налобний освітлювач з опорою на задню частину голови TITAN «RCS» забезпечує покращений 
комфорт завдяки легкому гнучкому матеріалу. Механізм опори на задню частину голови дозволяє з 
легкістю налаштувати та стабілізувати модуль. Ці функції допомагають 

зменшити виснаженість під час довготривалих хірургічних 
процедур. 

• Легкий та гнучкий, а система «RCS» зменшує виснаженість 
• Найбільша яскравість із доступних 

• Запропоновані розміри точкових модулів: 20 – 110 мм 

• Кабелі налобного освітлювача доступні в роздвоєному та прямому варіантах 
• Оптоволоконний кабель товщиною 3,5 мм довжиною 9 футів з лінзою та з 

сірою захисною оболонкою 
• Спаяні волокна на проксимальному кінці покращують ефективність передачі 

на 10% 
• Литий тримач UltraGrip (Ультрагріп) полегшує відключення кабелів від 

джерела світла та запобігає пошкодженню волокон 

Налобний освітлювач зі 
спортивною пов’язкою TITAN 
(ТИТАН) 

Литий спортивний налобний освітлювач 
TITAN UltraGrip ((ТИТАН Ультрагріп) 
забезпечує яскраве освітлення та високу 
ефективність, а також зручність та стійкість, 
необхідні для хірургів під час хірургічних 
процедур. 



 

Характеристики налобних освітлювачів TITAN RCS 
(ТИТАН РСС) 

• Легка конструкція наголів’я з опорою на задню частину голови додає комфорту 
• Налобні освітлювачі з регульованим точковим джерелом світла 20 – 110 мм @ 16” 
• Литий спаяний роздвоєний кабель UltraGrip (Ультрагріп) товщиною 3,5 мм довжиною в 9’ з  

проксимальним кінцем та лінзою Wolf (Вульф) для оптимізації потоку світла Також 
доступний із регульованим точковим джерелом світла 20 – 140 мм @ 16"  

• Литі з’єднання додають гнучкості, а армована оболонка захищає оптоволокно 
• Вага наголів’я з модулем – 4,5 унції 
• Вага наголів’я, модуля та роздвоєного кабеля - 6,5 унцій Комплект системи: 
• 1 налобний освітлювач «RCS» з наголів’ям з опорою на задню частину голови 
• 1 модуль регульованого точкового джерела світла 20 мм - 110 мм 
• 1 роздвоєний кабель UltraGrip (Ультрагріп) товщиною 3,5 мм довжиною 9’ з проксимальним 

кінцем та лінзою Wolf (Вульф) 
• 2 упаковані стерильні одноразові джойстики 
• 1 брезентова сумка для зберігання 

ТАКОЖ НАЯВНИЙ У ВАРІАНТІ СПОРТИВНОГО НАГОЛІВ’Я TITAN (ТИТАН) 

Інформація для замовлення 

• SG35-110-VHB “RCS” Модуль регульованого точкового джерела світла 110 мм та литий 
роздвоєний кабель UltraGrip (Ультрагріп) 

• SL35-110-VHB “RCS” Модуль регульованого точкового джерела світла 110 мм та литий 
роздвоєний кабель UltraGrip (Ультрагріп) 

• SG35-110-VSS Спортивний модуль регульованого точкового джерела світла 110 мм та литий 
прямий кабель UltraGrip (Ультрагріп) 

• SL-0040 Змінна губчаста підкладка для наголів’я (3 шт) 
• SL-0013 Змінні стерильні джойстики (10 шт) 
• SL-0080 Змінний роздвоєний кабель налобного освітлювача товщиною 3,5 мм 
• SG-0080 Литий змінний роздвоєний кабель налобного освітлювача UltraGrip (Ультрагріп) 

товщиною 3,5 мм  
• SL-0088 Змінний прямий кабель налобного освітлювача UltraGrip (Ультрагріп) товщиною 3,5 

мм 
• SG-0088 Литий змінний прямий кабель налобного освітлювача UltraGrip (Ультрагріп) товщиною 

3,5 мм  
• Змінне наголів’я Sport2 (2 шт) 

• Виробник: Sunoptic Technologies, (Саноптик Текнолоджис) 6018 Bowdendale Avenue, Jacksonville, Florida 32216 USA  
• (6018 Боудендейл авеню, Джексонвіль, Флорида 32216 США)  

• Телефон: 877.677.2832 Для міжнародних дзвінків: +1 904.737.7611 
•  

• Офіційний представник в Україні: 
• ТОВ «Міамед» 02121, Київ, вул. Вірменська, буд. 6, офіс 562 

• Тел./факс: +38 (044) 339 94 55 Email: info@miamed.com.ua 
•  

• www.sunopticsurgical.com 



 

Інновації майбутнього 

Налобний світлодіодний освітлювач SSL-9500 

Хірургічний налобний освітлювач Sunoptic SSL-9500 LED 
дозволяє вільно рухатись і не залежати від джерела світла 
завдяки живленню від батареї. Налобний освітлювач 
забезпечує яскраве біле світло, необхідне для хірургічних 
процедур, створюючи однорідну точку світла для коректного 
сприйняття кольору тканин. Наголів’я RCS та легкий модуль 
забезпечують комфорт та стабільність. 

• Світлодіод потужністю 10 Вт забезпечує найбільшу яскравість із 
доступних 

• Інтенсивність світла: 70000 лк @ 16" 
• Модуль регульованого точкового джерела світла:  20 – 110 мм 

@ 16" 
• Легка батарея та тримач із затискачем забезпечують постійне 

освітлення максимальної інтенсивності впродовж 2 год 30 хв 
• Час роботи батареї збільшується вдвічі за 50% потужності 
• Наголів’я RCS легке та зручне 
• Зниження заряду батареї супроводжується звуковим сигналом 



 

Характеристики налобного освітлювача SSL-9500 LED 

• Світлодіод потужністю 10 Вт забезпечує яскраве біле світло 
• Кольорова температура: 4500° K 
• Стандартний термін служби світлодіода: >50 000 годин 
• Легка конструкція наголів’я з опорою на задню частину голови додає комфорту 
• Модуль регульованого точкового джерела світла 20 – 110 мм @ 16" / 40 см 
• Налаштування інтенсивності: 0 - 70 000 лк за робочої відстані в 16”/ 40 мм  
• Вага наголів’я із світлодіодним модулем - 9 унцій/255 г 
• Вага батареї та тримача - 12 унцій/340 г 
• Час роботи батареї - 2 год 30 хв за максимальної інтенсивності, 5 год за 50% потужності 
• Зарядний пристрій приймає вхідну напругу живлення 100 – 240 В ЗС 50/60 Гц для міжнародного використання 
• Час зарядки батареї - 3,5 год 
• Гарантійний термін - три (3) роки на світлодіодний налобний освітлювач та один (1) рік на батарею 

Класифікація: 
• Європейський клас I, активний пристрій за правилом 1 додатку IX 
• Клас FDA I, номер пристрою 125713 
• Узгоджується з матрицею загальних вимог MDD 93/42/EEC із змінами від 2007/47/CE 

Комплект системи: 
• Налобний світлодіодний освітлювач з наголів’ям RCS 
• Блок з 2-х батарей 
• Зарядний пристрій з окремим або подвійним слотом для зарядки 
• Переносна сумка з підкладкою  

Системи: 
• Налобний освітлювач SSL-9500 LED з наголів’ям RCS та 

живленням від батареї 
• Налобний освітлювач SSL-9500-DB LED з подвійним зарядним 

пристроєм 
• Налобний освітлювач SSL-9500-SBDB LED з подвійним зарядним 

пристроєм та спортивним наголів’ям 
• Налобний освітлювач SSL-9500-SB LED зі спортивним наголів’ям 
• Модуль оновлення SSL-9500-MOD для переходу від 

LED9000/9000-II на 9500 
• Модуль/комплект оновлення SSL-9500-KIT для переходу від LED 

8000, LED 8500 або LED 8500-II на систему 9500 
• SSL-9500-B-K - Світлодіодний налобний освітлювач із СИНІМ 

наголів’ям RCS, двома батареями, зарядним пристроєм з 
окремими слотом та переносною сумкою 

Аксесуари: 
• Змінний одиничний зарядний пристрій SSL-3736 
• Допоміжний зарядний пристрій з подвійним слотом SSL-3736-2 
• Змінна зашифрована батарея SSL-2054BE для світлодіода 9500 

1190 K лк при  
1”/2,54 см 

70 кд лк 

16”/40 см 

Виробник: Sunoptic Technologies, (Саноптик Текнолоджис) 6018 Bowdendale Avenue, Jacksonville, Florida 32216 USA  
(6018 Боудендейл авеню, Джексонвіль, Флорида 32216 США)  

Телефон: 877.677.2832 Для міжнародних дзвінків: +1 904.737.7611 
 

Офіційний представник в Україні: 

ТОВ «Міамед» 02121, Київ, вул. Вірменська, буд. 6, офіс 562 

Тел./факс: +38 (044) 339 94 55 Email: info@miamed.com.ua 
 

www.sunopticsurgical.com 

 

LIT-186B 



 

Інновації майбутнього 

Sunoptic Surgical LED4000 - найсучасніше світлодіодне джерело світла, 
розроблене для забезпечення освітлення для налобних освітлювачів та 
ендоскопічних процедур. Світлосила ідентична більшості ксенонових 
джерел світла, що використовуються наразі в ендоскопії Термін служби 
світлодіодів в 30 000 годин позбавляє необхідності придбання змінних 
ламп, що зменшує операційні витрати. 
• Компактне, ефективне, стійке джерело яскравого денного світла 

для ендоскопії. 
• Розрахований термін служби світлодіодів - 30 000 годин 
• Кольорова температура: 6500° K @ 75 CRI за максимальної потужності 

5600° K @ 92 CRI для повного спектру 
• Ергономічний дизайн турелі включає порти ACMI (АКМІ), Olympus 

(Олімпус), Storz (Шторц) та Wolf (Вульф); доступна версія з одним портом 
та багато інших опцій. 

• Світлодіод автоматично вимикається при від’єднанні кабеля від 
активного порту. 

LED 4000 

LED 3000 
Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) LED3000 - інше найсучасніше 
світлодіодне джерело світла, розроблене для забезпечення освітлення 
для ендоскопічних процедур. Світлосила ідентична більшості 
ксенонових джерел світла, що використовуються наразі в ендоскопії. 
Термін служби світлодіодів в 30 000 годин позбавляє необхідності 
придбання змінних ламп, що зменшує операційні витрати. 
• Компактне, ефективне, стійке джерело яскравого денного світла 
• Ідеальне рішення для офісного використання та післяопераційних 

обстежень 
• Розрахований термін служби світлодіодів - 30 000 годин 
• Кольорова температура: Номінальна 6950° K 
• Ергономічний дизайн турелі включає порти ACMI (АКМІ), Olympus 

(Олімпус), Storz (Шторц) та Wolf (Вульф); доступна версія з одним 
портом та багато інших опцій. 

LED 2000 

• Компактне, ефективне, стійке джерело яскравого денного світла 
• Ідеальне рішення для офісного використання та післяопераційних обстежень 
• Розрахований термін служби світлодіодів - 50 000 годин 
• Кольорова температура: Номінальна 6500° K 
• Ергономічний дизайн турелі включає порти ACMI (АКМІ), Olympus (Олімпус), Storz 

(Шторц) та Wolf (Вульф); доступна версія з одним портом та багато інших опцій. 



 

Світлодіодні джерела світла 4000 & 3000 

• Компактне, ефективне, стійке джерело яскравого денного світла для налобних 
освітлювачів та ендоскопії. 

• Світлосила ідентична більшості ксенонових джерел світла, але є більш стабільною та постійною. 
• Розрахований термін служби світлодіодів в 30 000 годин (40 год/тиж впродовж 15 років, 50 тиж/рік) позбавляє 

необхідності витрачати кошти на регулярну заміну ламп. 
• Кольорова температура: Світлодіод 4000 6500° K @ 75 CRI або 5600° K @ 92 CRI. Світлодіод 3000 6950° K 
• Електронне (ШІМ) керування інтенсивністю від 0-100%: доступний ряд профілів лінійного та геометричного затемнення для 

оптимальної роботи з камерами. 
• Високорівневий командний інтерфейс для дистанційного керування та статусного доступу через вбудовані порти RS232 та 

USB. 
• Ергономічний дизайн турелі включає порти ACMI (АКМІ), Olympus (Олімпус), Storz (Шторц) та Wolf (Вульф); доступна версія з 

одним портом (показано нижче) та багато інших опцій. 
• Світлодіод автоматично вимикається при від’єднанні кабеля від активного порту. 
• У режимі очікування світлодіод вимикається, але джерело світла залишається активним, і його можна відрегулювати. 
• Приймає вхідну напругу живлення 100 – 240 В ЗС 50/60 Гц для міжнародного використання. 
• Нормативні вимоги: IEC60601-1 3-є видання, CAN/CSA C22.2 № 601.1, маркування CE. 

• Розміри: 11” Ш x 4,5” В x 11” Г; вага: 3,4 кг (7,5 унцій). 

LED 2000 

Джерело світла Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) SSL-
2000 

• Твердотільне світлодіодне джерело живлення потужністю 50 Вт 

• Компактне, ефективне, стійке джерело яскравого денного світла 
• Преміум-модель LLS-2000 має нову високопродуктивну 

конструкцію 

• Кольорова температура: Номінальна 6500° K 
• Стандартний термін служби світлодіода: >50 000 годин 
• Низьке споживання енергії: Типово 52 Вт 

• Електронне (ШІМ) керування інтенсивністю від 0-100% 
• Версії з чотирма та одним портом 

• Стандартні порти - ACMI (АКМІ), Olympus (Олімпус), Storz 
(Шторц) та Wolf (Вульф), доступні інші порти 

• Приймає вхідну напругу живлення 100 – 240 В ЗС 50/60 Гц для 
міжнародного використання 

• Нормативні вимоги: UL60601-1, CAN/CSAC22.2 № 601.1, 
EN60601-1-2; маркування CE 

• Розміри: 4,65” Ш x 3,32” В x 7,25” Г (~10” загалом) 

• Вага: 1,14 кг (2,5 унції) 

Світлодіод 4000 і 
світлодіод 3000 

Інформація для замовлення 

• Джерело світла SSL-4000T-SC-K LED-4000 з 
стандартним CRI та шнуром "K" 

• Джерело світла SSL-4000T-HC-K LED-4000 з високим CRI та 
шнуром "K" 

• Джерело світла SSL-3000T-K LED-3000 зі шнуром "K"  
• Підлогова стійка Sunoptic (Саноптик) SSL0070T 

• SG40-110-VHB - СІРЕ наголів’я "RCS", регульований модуль 
110 мм. точкового джерела світла, роздвоєний кабель SU-
0097 

• SU-0097 SUNOPTIC, 4 мм, спаяний кабель з литим 
тримачем для налобних світлодіодних джерел світла 

(У МІЖНАРОДНИХ ЗАМОВЛЕННЯХ ВКАЗУЙТЕ НЕОБХІДНИЙ 

ТИП КАБЕЛЯ) 

Виробник: Sunoptic Technologies, (Саноптик Текнолоджис) 6018 Bowdendale Avenue, Jacksonville, Florida 32216 USA  
(6018 Боудендейл авеню, Джексонвіль, Флорида 32216 США)  

Телефон: 877.677.2832 Для міжнародних дзвінків: +1 904.737.7611 
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Інновації майбутнього 

Ендоскопічні кабелі 
UltraGrip (Ультрагріп) Ендоскопічні кабелі Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) 

виготовлені з дотриманням високих стандартів якості, ефективності та 
надійності. Вони майстерно виготовлені на власному виробництві з 
медичних матеріалів та узгоджуються з вимогами FDA та 
сертифікацією ISO 13485. Наш широкий асортимент ендоскопічних 
кабелів Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) обладнаний литими 
тримачами UltraGrip (Ультрагріп) – це запатентована ергономічна 
конструкція, що забезпечує додаткове зняття напруження, а також 
зносостійкість та легкість від’єднання кабеля від джерела світла. 

Наші кабелі для налобних освітлювачів розроблені для 
забезпечення максимального потоку світла та ефективності 
при використанні їх з нашими налобними освітлювачами 
Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал). Запатентований 
процес спаювання пучка оптоволокна на проксимальному 
кінці та використання високоякісної лінзи для фокусування 
світла покращують проходження світла, що робить систему 
найкращою серед подібних. До того ж литий тримач 
Sunoptics Surgical UltraGrip (Саноптик Серджикал Ультрагріп) 
забезпечує додаткове зняття перенапруження, а також 
зносостійкість та легкість від’єднання кабеля від джерела 
світла. 

Кабелі для налобних освітлювачів 

Змінні кабелі Змінні кабелі Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) для налобних 
освітлювачів виготовлені з такою ж якістю та ефективністю, що й наші 
стандартні оптоволоконні кабелі. Ми пропонуємо високоякісні змінні 
кабелі для наступних конкуруючих виробників: Integra/Luxtec 
(Інтегра/Люкстек), Welch-Allyn (Велк-Алін), BFW (БФВ), Aculux (Акулюкс), 
Isolux (Айсолюкс) та Applied Fiberoptics (Аплайд Файбероптикс). 
Новий преміум-варіант: 
Тепер ендоскопічні кабелі доступні зі спеціальним вакуумним 
напиленням, що надає кабелю м’яку, приємну на дотик оксамитову 
текстуру покриття. Зверніться до вашого менеджера з продажів, щоб 
отримати детальну інформацію про цю особливу пропозицію. 



 

Ендоскопічні кабелі – універсальні/спеціальні 

Оптоволоконні кабелі Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) розроблені для забезпечення 
максимального потоку світла при використанні з оптоволоконним джерелом світла медичного 
призначення. Вони сумісні майже з усіма ендоскопами, медичними інструментами та мікроскопами. 
Кабелі можуть бути виготовлені товщиною 3,0-5,0 мм для відповідності пучку оптоволокна 
інструмента, щоб забезпечити оптимальне освітлення. Ми пропонуємо вісім кольорових варіантів 
непрозорої захисної оболонки з медичного силікону для того, щоб кожне відділення мало власний 
ідентифікатор. Усі наші ендоскопічні кабелі герметизовані та можуть бути стерилізовані за 
допомогою парового автоклава, холодного замочування, у системах Steris (Стеріс) або Sterrad 
(Стеррад). 

Ендоскопічні кабелі - універсальний тип 

Універсальні кабелі Sunoptic 
Surgical (Саноптик 
Серджикал) можуть бути 
використані з різноманітними 
адаптерами в залежності від 
джерела світла та 
інструмента, що 
застосовуються для 
процедури. Для коректної 
роботи на кожний кінець 
кабеля потрібно встановити 
різьбовий адаптер. Це 
дозволяє створити 
спеціальний кабель шляхом 
зміни адаптерів на кожному 
кінці. 

*Новий спеціальний варіант: Тепер 
доступні кабелі з вакуумним напиленням, 
що надає кабелю м’яке, оксамитове 
покриття. 

Виробник: Sunoptic Technologies, (Саноптик Текнолоджис) 6018 Bowdendale Avenue, Jacksonville, Florida 32216 USA  
(6018 Боудендейл авеню, Джексонвіль, Флорида 32216 США)  

Телефон: 877.677.2832 Для міжнародних дзвінків: +1 904.737.7611 
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Чудове рішення 

Виробники надійної освітлювальних приладів високої якості 

Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) – провідний 
виробник ксенонових ламп медичного призначення. У 
цій конкретній галузі ми спеціалізуємось на 
керамічних ксенонових короткодугових лампах 
CeraLux (Сералюкс) (TM). 
Ми пропонуємо корпуси типу B та C з 
еліпсоподібними та параболічними відбивачами. Наш 
ряд ксенонових ламп включає лампи, модулі ламп та 
різноманітні аксесуари. 

Ці лампи виготовлені компанією Sunoptic (Саноптик) в 
США та забезпечують освітлення високої якості і 
відзначаються найкращою ціною та прямим доступом 
до технічної підтримки. Уся продукція має гарантію 
надійності для довгих років служби, забезпечує 
коректне сприйняття кольорів та використовує більш 
безпечні матеріали, ніж інша освітлювальна техніка. 
Наша продукція розроблена для довготривалого та 
стабільного використання у певних умовах. Вузька 
спеціалізація дозволяє нам залишатись вірними нашій 
меті забезпечувати високу якість та швидкість 
обслуговування в галузі. 

Нижче наведений список деяких виробників джерел світла, для яких Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) може надавати 
освітлення: 

Moeller-Wedel (Меллер-Ведель) 

Olympus (Олімпус) 

Pentax (Пентакс) 

Smith & Nephew (Сміт енд Неф’ю) 

Stryker (Страйкер) 

Integra/Luxtec (Інтегра/Люкстек)  
Welch-Allyn (Велк-Алін) Richard 
Wolf (РІчард Вульф)  
Zeiss (Цайсс)  
Fujinon (Фуджінон) 

BFW (БФВ) 

Leica (Лейка) 

Linvatec (Лінватек) 

Storz (Шторц) 

Isolux (Асолюкс) 



 

Лампи CeraLux (Сералюкс)™ - це 
короткодугові ксенонові лампи 
високого тиску з вбудованими 
параболічними та еліпсоподібними 
відбивачами.  Завдяки відбивачам 
такої конструкції наші лампи здатні 
створювати попередньо 
випрямлені коліміровані та 
сфокусовані промені білого світла 
високої інтенсивності. Це 
відбувається завдяки здатності 
ксенону випромінювати УФ, видимі 
та ІЧ промені, що є дуже 
близькими до сонячних (з 
кольоровою температурою 
близько 6000° кд). Порівняно з 
лампами кварцового типу лампи 
CeraLux (Сералюкс) безпечніші 
завдяки матеріалам та попередньо 
налаштованим відбивачам. 

Надійна конструкція ламп складається зі зварених та паяних компонентів високої міцності. Вони 
розроблені для роботи від постійного струму з миттєвим вмиканням. На відміну від галогенідних та 
ртутних ламп, вони не потребують часу на розжарення для того, щоб мати змогу випромінювати 
чудове біле світло.  Інша перевага наших ламп полягає у відсутності ртуті або рідкоземельних 
елементів, і тому вони не забруднюють довкілля і не створюють проблем з утилізацією. Ксенонові 
лампи CeraLux (Сералюкс)™ від Sunoptic Surgical (Саноптик Серджикал) розроблені для заміни 
існуючих керамічних ксенонових ламп, а також оптимізовані для використання для OEM та інших 
індивідуальних замовників. Вони широко використовуються для медичної ендоскопії, 
оптоволоконного освітлення, стоматологічних операцій, відбілювання зубів, світлової стимуляції та 
для індустріального використання. 

Виробник: Sunoptic Technologies, (Саноптик Текнолоджис) 6018 Bowdendale Avenue, Jacksonville, Florida 32216 USA  
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Інновації майбутнього 

Бездротовий світлодіодний налобний освітлювач SSL-5500 

Бездротовий світлодіодний налобний 
освітлювач Sunoptic Surgical SSL-5500 надає 
можливість працювати незалежно від 
джерела світла або окремого блоку батарей, 
при цьому забезпечуючи яскраве біле світло з 
однорідною точкою. Легке наголів’я RCS 
забезпечує комфорт та стабільність там, де 
надається перевага бездротовим налобним 
освітлювачам. 

Функції та переваги: 

• Відсутність зовнішніх дротів або батарей 
• Потік світла 30000 лк за робочої відстані 16”/ 40 

см з яскравою, чистою, однорідною точкою 
• Регулювання точкового джерела світла в межах 

20 – 110 мм за робочої відстані 16”/ 40 см 
• Постійний регулятор світлового потоку на боці 

наголів’я дозволяє хірургу налаштувати 
світловий потік, що збільшує термін роботи 
батареї 

• 4 години роботи від повністю 
зарядженої батареї за максимального 
потоку  

• Час роботи батареї збільшується вдвоє за 50% 
потоку (потужності) 

• Нова конструкція наголів’я розподіляє вагу для 
максимального комфорту 

• Батарея в наголів’ї є досяжною, і її можна 
замінити легко та швидко 

• Видимий індикатор низького заряду батареї на 
боці наголів’я 

• 4-5 годин зарядки батареї 
• Кольорова температура - 4500° K 
• Індекс кольоропередачі (CRI) - 75 
• Класифікація: Виріб класу FDA 1 



 

Характеристики  
 
 
 
Світлодіодний налобний освітлювач потужністю 10 Вт 

• Модуль регульованого точкового джерела світла 20 – 110 мм @16”/ 40 см 
• Боковий регулятор інтенсивності: 0-30 000 лк за робочої відстані 16”/ 40см 
• Наголів’я з опорою на задню частину голови для додаткового комфорту 
• Вага наголів’я з батареєю - 15 унцій /437 г 
• Вага батареї – 3,7 унції /106 г 
• Час роботи батареї - 4 години за повної інтенсивності, 8 – за 

половини інтенсивності потоку (потужності) 
• Час зарядки батареї - 4-5 годин 
• Кольорова температура - 4500 кд типово. 
• Індекс кольоропередачі (CRI): 75 
• Стандартний термін служби світлодіода: >50 000 годин 
• Гарантійний термін - два (2) роки на світлодіодний налобний 

освітлювач та один (1) рік на батареї  
• Класифікація: Тип 1 FDA, номер пристрою D125713 

Комплект системи: 

• 1 світлодіодний налобний освітлювач «RCS» з наголів’ям з опорою на 
задню частину голови 

• Боковий тримач батареї та аттенюатор  
• 2 акумуляторні батареї 
• 1 зарядний пристрій з окремим слотом 
• 1 м’яка сумка з плечовим ременем 
• Одноразові джойстики для модуля позиціювання 

Інформація для замовлення: 

• Комплект світлодіодного налобного освітлювача SSL-5500-KIT 
включає зарядний пристрій та дві батареї. Комплект містить 
адаптери для внутрішнього та міжнародного користування. 

• SSL-1821J Змінна батарея Sunoptic (Саноптик) для 5500 
• Зарядний пристрій для SSL-8121J-C LED 5500 
• SL-0026B Чорний подовжувач шарнірної навіски 
• Комплект світлодіодного налобного освітлювача SSL-5500-B-KIT 

включає СИНЄ наголів’я, зарядний пристрій, дві батареї та 
переносну сумку. Комплект також містить адаптери зарядного 
пристрою для внутрішнього та міжнародного користування. 

600 K лк  
2,5 см  
1 дюйм 

30 K лк 
40 см  
16 дюймів 
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Телефон: 877.677.2832 Для міжнародних дзвінків: +1 904.737.7611 
 

Офіційний представник в Україні: 
ТОВ «Міамед» 02121, Київ, вул. Вірменська, буд. 6, офіс 562 

Тел./факс: +38 (044) 339 94 55 Email: info@miamed.com.ua 
 

www.sunopticsurgical.com 
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