
Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số 
Model: KN-2200, Hang sản xuất: Kernel (Thượng Hải) 

Nước sản xuất: Trung Quốc - Hàng mới 100%, 

Máy đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 - 20000, CE 0434  

 

Tính năng chung: 

 Đây là hệ thống chuẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, kết hợp hệ thống máy tính và kính soi âm đạo. KN 

– 2200 là sản phẩm mới nhất sử dụng để kiểm tra sản phụ khoa. So với các dòng máy kiểm tra âm đạo truyền 

thống, nó bỏ đi thị kính, khắc phục được hạn chế của kính soi âm đạo dạng quang học. Kính soi âm đạo điện tử 

CCD có thể tiến hành dừng hình, lấy ảnh, phóng to thu nhỏ, lưu ảnh, phân tích bệnh lý và in hình ảnh. 

 Nguồn sáng chất lượng cao và hình ảnh phóng to làm các bác sỹ chỉ cần nhìn lên màn hình là có thể 

phân biệt các chi tiết dù là rất nhỏ. Vì vậy, hệ thống KN-2200 giúp nâng cao tính chính xác trong chuẩn đoán 

các bệnh viêm loét, tiền ung thư và ung thư. Có giá trị cao trong việc chuẩn đoán tiền ung thư.  

Đặc Điểm:  

 Máy sử dụng công nghệ CCD, hình ảnh sáng đều, độ phân giải cao, phóng to hình ảnh, điều chỉnh tiêu 

cự (focus) tự động hoặc bằng tay. Có thể điều chỉnh tiêu cự thông qua máy tính, vì vậy dễ dàng có được hình 

ảnh to nhỏ (theo tuỳ chọn). 

Thiết kế nguồn sáng đặc biệt, ánh sáng trắng, độ toả nhiệt ít, không có điểm chết và không tạo bóng. Độ sáng có 

thể điều chỉnh và có tấm lọc ánh sáng xanh vì vậy phóng ảnh to vẫn rõ nét. 

Tuổi thọ làm việc liên tục của hệ thống lên đến 5000 giờ 

Có thể lựa chọn thêm màn hình tinh thể lỏng hiển thị đồng thời với hình ảnh số(chọn thêm) 

Có thể lắp thêm phần mềm kết nối hội thảo qua internet (chọn thêm). 

Đặc điểm kỹ thuật: 

- Nguồn điện sử dụng: AC 220V±10%, 50-60Hz 

- Nguồn sáng với hệ thống đèn LED. 

- Ngắm tự động 

- Độ rõ nét của kính soi: 1/4" CCD màu, 440.000 Điểm ảnh 

- Độ phân giải:  > 470 TV line 

- Tỷ lệ đường truyền:  > 50dB 

- Cường độ tối thiểu của độ chiếu sáng của ống kính: < 0.01 Lux 

- Tín hiệu video ra: PAL/NTSC 

- Kiểu điều chỉnh rõ nét: tự động hoặc điều chỉnh bằng tay, khoảng điều chỉnh tự động: 100-800mm 

- Zoom kỹ thuật số: 1-12x (optical: 1-18x) 

- Khoảng quét: 50mm 

- Độ nhậy: 0.3X 



- Đường hình vào: Video và S-video 

- Nguồn sáng lạnh: Nguồn sáng lạnh tuyệt hảo với tia sáng song song và đều, có thể điều chỉnh được 

cường độ ánh sáng của hệ thống đèn led. Vì vậy tuổi thọ của bóng đèn cao 

- Hệ thống lọc màu xanh điện tử 

- Hiển thị thời gian và độ phóng đại 

- Có thể điều chỉnh cho hình ảnh trung thực 

- Giá đỡ bằng thép không rỉ có thể xoay và di chuyển camera được 

Cấu hình chuẩn đồng bộ bao gồm: 

- CCD Camera ( Samsung- Hàn Quốc)  

- Bảng điều khiển Camera  

- Hệ thống đèn LED  

-  Giá đỡ camera: 01 Chiếc 

- 01 Card capture: 01 Chiếc 

- 01 CD phần mềm soi cổ tử cung Tiếng Việt KN2200 của Kernel – Trung Quốc  

- USB key 

Khách hàng mua thêm:  

- Máy in ảnh mầu Epson : 01 Chiếc 

- Bàn đẩy do việt nam sản xuất 

- Bộ máy tính lắp rap có khe cắm PCI 

- Màn hình LCD 19 inch. 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT 

(Hotline: 0916 582 608) 
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC MÁY SIÊU ÂM 4D DOPPLER MÀU SIUI - TRUNG QUỐC, 

MÁY XÉT NGHIỆM AWARENESS - MỸ; URIT - TRUNG QUỐC; HOSPITEX -ITALY 
THIẾT BỊ SẢN KHOA KERNEL-TQ, THIẾT BỊ SOI TMH CHAMMED, PROVIX HÀN QUỐC 

NHÀ NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP VÀ PHÂN PHỐI CÁC THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM 

VP MPT Hà Nội 
Số 20 Ngõ 4 Phố Phương Mai, Q.Đống Đa, TP Hà Nội ( Đối diện Bệnh Viện Việt Pháp) 

Tel:  04 3  5561819 - 04 22 4321 46 - 04 22 188 222 Fax: 04 35563520  

Email: mpt@fpt.vn    Website: www.MPTMED.com 

 

VP MPT tại Đà Nẵng 

Số 205 Tiểu La, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

Tel: 05116 567888   Fax: 05116567889    Email: sales@mptmed.com 

 

VP MPT tại TP Hồ Chí Minh 

 Số 95 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình 

Tel: 08 62730528 - 08 66 740 808  Fax: 08 66740808  Email: nntrung@mptmed.com.  Website: www.maysieuam4d.com 
 


