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POC-W laajakuvalliset Full HD (1920 x 1080) sairaalatietokoneet 
ovat suorituskykyisiä, ohuita ja kätevän kokoisia. Tuulettimettomat 
tietokoneet ovat käytössä hiljaisia. Ne on suunniteltu sairaaloiden 
ja klinikoiden intensiiviseen käyttöön ja soveltuvat kaikille hoito-
alueille, myös leikkaussaleihin ja laitevaunuihin. Mallista löytyy 
kaksi eri kokoa 24” ja 21,5”. Kosketusnäyttö optiona.

MEDICAL-SERTIFIOITU

EN60601-1 Edition 3,1

CE & FCC Edition 4.0

• Suoritin: Intel® Core™ i7-6600U / i5-6300U
• Muisti max. 32 GB DDR4 / kiintolevy 128GB -512GB SSD
• Liitännät: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, max 4x RS-232/422/485 isoloitua  

 sarjaporttia, 2x Gigabit Ethernet (isoloitu, RJ-45), HDMI, DP 
• Kaiuttimet: 2x 2W, sisäinen toimikortinlukija
• Laajennuspaikat: 2x Mini PCle, PCle (x4)
• Käyttöjärjestelmä: Windows 7 /  Windows 10 IoT

Advantech PDC-W240 Full HD 24” näyttö
PDC-W240 on 24-tuumainen medical-luokan Full HD (1920 x 1080) näyttö, joka on suunniteltu 
kriittisiin sairaalaympäristöihin kuten leikkaussaliin ja teho-osastolle. 2.3 megapikselin LCD 
monitorin kontrasti on 1000:1. Esiasennettu DICOM, gamma 2.2. on kytkettävissä.  Monipuoliset 
liitännät: HDMI, DiplayPort, DVI, VGA, P-cap USB (tyyppi B), USB 2.0 x 2, ääni ulos, kaiuttimet (va-
sen/oikea) ja sisäinen ATX-virtalähde. Näyttö on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä (IP54) ja se on 
helppo puhdistaa ja desinfioida. EN60601-1 medical-sertifioitu. Kapasitiivinen kosketusnäyttö 
optiona. Mitat: 583 x 396 x 66 mm ja paino 7,5 kg.

POC-W213 | 21,5” | IPX1
• Mitat: 550 x 360 x 65 mm, paino 6,9 kg

POC-W243 | 23,8” | IP54
• Mitat: 583 x 386 x 69 mm, paino 7,95 kg

SAIRAALATIETOKONEET JA -NÄYTÖT

POC-W243 ja POC-W213 laajakuvalliset medical-tietokoneet

AG Neovo DR-22E Full HD 22” näyttö
DR-22E on 22-tuumainen medical-luokan LED-taustavalaistu Full HD (1920 x 1080) näyttö, jonka 
kontrasti on 20,000,000:1 ja kirkkaus 250 cd/m2. NeoV™ optisella lasilla varustettu kestävä näyttö 
ja metallinen kehys on helppo puhdistaa (IP22 etupuoli). Gamma-valinta ja mustan värin säätö. 
Monipuoliset liitännät mm. HDMI, DiplayPort, DVI, VGA, komposiitti BNCx2, S-video, RS232, USB 
2.0, ääni sisään/ulos ja 2W kaiuttimet. EN60601-1 medical-sertifioitu.  
Mitat: 513,2 x 368,5 x 155 mm ja paino 6,8 kg.
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AIM-58 medical-tablet, jossa  
sovellukset ovat keskipisteessä
AIM-58 on 10-tuumainen medical-tablet, joka on suunniteltu terveyden-
huollon mobiiliin työskentelyyn. Sillä voidaan katsoa ultraäänikuvaa, 
tarkkailla elintoimintoja ja katsella henkilökohtaista dokumentaatiota. 

WUXGA (1920x1200) resoluution tabletissa on DICOM-tuki. 

AIM-58 on tulossa pian markkinoille. 

AIM-55 kirkas 8” Windows/Android tablet
Medical-luokan 8” (1920 x 1200) tablet-laite kirkkaalla näytöllä (400 
nits) ja Intel® Atom™ -suorittimella, jolloin käyttöjärjestelmäksi voidaan 
valita Windows tai Android. Medical-sertifioitu EN60601-1 tablet on 
suojattu pölyltä ja vedeltä (IP65).  

Edistyneet yhteydet sisältävät 3G/4G, WLAN, BT, NFC, GPS ja HDMI. 
Tabletissa on 13 megapikselin kamera automaattitarkennuksella ja 
LED-salamavalolla. Laitteeseen voidaan liittää lisämoduuleita kuten 
1D/2D viivakoodinlukija, LAN, COM ja magneettikortinlukija. Näyttö 
toimii myös hanskat kädessä tai stylus-kynällä. 

MEDICAL-TABLETIT



4  | eagledata.fi | 05 2262 300 | myynti@eagledata.fi

EAGLE CARE  
MOBIILIVAUNU

• suomalainen mobiilivaunu,  
 varaosat lähellä
• virtajärjestelmällä ja akulla  

 jopa 2 vuoden takuu
• ei ylimääräisiä virtajohtoja  

 eikä muuntajia
• vaunun antibakteerinen pinta  

 on helppo puhdistaa
• manuaalinen korkeuden säädin,  

 voidaan työskennellä seisten ja  
 istuen

Kotimainen mobiilityövaunu, Advantechin sairaalatietokone, LiFe PO -virtajärjestelmä, desinfioitavat näppäimistö 
ja hiiri muodostavat medical-hyväksytyn kokonaisuuden, joka soveltuu sairaalan kaikille hoitoalueille. 

Ergonominen työpiste, kevyt liikutella

Työpiste on varustettu kaasujousella, jolloin sen korkeutta voidaan säätää portaattomasti. Laaja säätöalue mah-
dollistaa työskelyn sekä istuen että seisten. Suuret (125 mm), laadukkaat pyörät ja kevyt virtajärjestelmä tekevät 
vaunusta ketterän liikuttaa. Vaunu pysyy kuormattunakin hyvin tasapainossa symmetristen jalkojen ansiosta.

Sama tietokone leikkaussaliin, heräämöön ja potilaskierrolle

Päätetyöskentelyä helpottaa, kun sama tietokone toimintaympäristöineen on käytössä sairaalan eri hoitoalueilla. 
Silloin ei tarvitse tuskailla erilaisten koneiden ja toiminnallisuuksien kanssa. 

Vaunusta riippumaton Advantech LiFe PO -virtajärjestelmä turvaa tietokoneen akkujen keston koko potilaskierron 
ajan, jopa 10 tunniksi. Uusinta teknologiaa olevat litium-akut latautuvat nopeasti (latausaika vain 3 tuntia). 

Virtajärjestelmä tuottaa suoraan tietokoneelle (ilman muuntajaa) sen tarvitseman tasavirran muuntamatta sitä 
välillä vaihtovirraksi. LiFe PO -virtajärjestelmän ansiosta akun hyötysuhde paranee 25 % ja akulle myönnetään 
jopa 2 vuoden takuu.

Medical-hyväksytty mobiilivaunu kaikille hoitoalueille  

Advantechin sairaalatietokone
Advantechin medical-hyväksyttyjen sairaalatieto-
koneiden kosketusnäytöt voidaan desinfioida.

Desinfioitavat näppäimistö ja hiiri
Vesitiivis näppäimistö ja hiiri voidaan pestä 
juoksevan veden alla ja desinfioida  sairaalassa 
yleisesti käytössä olevilla puhdistusaineilla.
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STYLEVIEW® SV42-6302 SAIRAALAVAUNU

• Näytön koko max. 24” 
• Korkein kuorimitus 14,1 kg
• Korkeudensäätö 63,5 cm ylös-alas
• Kallistuskulma 25°
• Näytön kiertokulma 24°
• Näppäimistötason kierto 90°<> 90°
• VESA-kiinnitys 75x75 mm tai 100x100 mm 
• Etupyörät lukittavat
• Näppäimistötaso valaistu LED-valot 
• Virtalähde ja vaunu EN60601-1 sertifioitu
• Takuu 5 vuotta

Kätevästi kulkeva työpiste korkeussäädöillä
Ergonominen, kestävä ja helposti 
liikuteltava Ergotron-sairaalavaunu on 
suunniteltu erityisesti terveydenhuollon 
henkilöstön käyttöön. Vaunu sopii useal-
le eri henkilölle, sillä työskentelykorkeus, 
näytön korkeus ja näppäimistötelineen 
asento ovat säädettävissä. Tämä mah-
dollistaa työskentelyn vaunun ääressä 
seisten ja istuen.

Vaunussa on sairaalaan soveltuva 
LiFe-virtalähde ja se voidaan varustella medical-tietokoneella, pestävällä ja 
desinfoitavalla näppäimistöllä ja hiirellä. Tällöin vaunu ja laitteet muodostavat 
kokonaisuuden, jolla voidaan työskennellä sairaalan kaikilla hoitoalueilla.      

StyleView® korkeussäädettävällä LCD-pidikkeellä ja  
manuaalisella työskentelykorkeuden säädöllä

• Erilaiset kokoonpanot mahdollisia kuten tietokone  
 näytöllä, kannettava tietokone erillisellä näytölllä,  
 tablet tai All-in-one-tietokone 
• Lisävarusteena mm. erikokoisia lukittavia laatikostoja.

Sairaalavaunu kaikille hoitoalueille

ERGONOMINEN, 

HELPPO JA KEVYT 

LIIKUTTAA

Lisävarusteina mm.

1)  tarvikelaatikko
2)  tarvikekori
3)  saniteettipyyheteline
4)  erikokoiset laatikostot

2

4 3

1

ERGOTRON
SAIRAALAVAUNU
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Katto- ja seinävarret jopa 32”  
tietokoneelle tai näytölle
Monipuolisesti taittuva (55°) ja kääntyvä (270°) katto- ja 
seinäasennusteline sopii paikkaan, jossa tilaa on vähän 
tai jossa asennus kattoon/seinään/lattiaan on mahdoton. 

Innovatiivinen kaapelinhallinta piilottaa ja ohjaa kaapelit 
seinältä sairaalatietokoneelle, jolloin työskentelytila säi-
lyy mukavana ja siistinä. Näppäimistöteline optiona.

Seinäasennusteline 

Teline asennetaan seinälle. Kaasujousen avulla korkeutta 
voidaan säätää 0 – 170 cm ja syvyyttä 0 – 187 cm välillä. 

Kattoasennusteline

Teline asennetaan kattoon. Kaasujousen avulla korkeutta 
voidaan säätää 0 – 170 cm ja syvyyttä 0 – 189 cm välillä.

VARRET JA TELINEET

Amico Falcon Combo -varsisto
Näytön tai tietokoneen voi kääntää pystyyn tai vaakaan. Korkeus säädettävissä istuma- tai seisomatyöhön. 
Helposti puhdistettava pintamateriaali. Asennus seinään, kattoon, pöydälle tai anestesiaialaitteistoon.

Ergotron-laitetelineet

400 Series  
seinäasennusvarsi 
näytölle

StyleView®  
VL Enclosure
tietokonetyöaseman
seinäasennusteline

Neo-Flex näppäimistön 
seinäasennusteline
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Pestävä, bakteereita hylkivä  
näppäimistö ja optinen rullahiiri (IP66)
Unotron näppämistön voi huoletta pestä juoksevan veden 
alla ja desinfioida yleisesti sairaalassa käytettävillä puh-
distusaineilla bakteeritartuntojen ehkäisemiseksi. Pesun 
kestävä näppäimistö täyttää IP66- ja NEMA4X-standardit. 
Valmistuksessa käytetty lisäaine tuo hopeaionien edut 
taistelussa bakteereja vastaan. Asennus on helppoa, sillä 
erillisiä ajureita ei tarvitse asentaa.

Saatavilla myös saman sarjan pestävä ja desinfioitava 
IP66-suojattu optinen Unotron M12 –rullahiiri, josta rullan 
saa irrotettua puhdistusta varten.

Vesitiivis langaton/langallinen  
näppäimistö kosketushiirellä (IP67)
Ergonomisesti suunniteltu pestävä ja desinfioitava koske-
tushiirellinen näppäimistö. Tasainen pinta on temperoitua 
lasia, joka on helppo puhdistaa ja desinfioida. B45 näp-
päimistö voidaan yhdistää tietokoneeseen langallisesti 
USB-kaapelilla tai langattomasti Bluetooth’illa. Saatavissa 
myös malli B45-USB, joka yhdistetään USB-kaapelilla. 

Cool-näppäimistöt (IP68)
Cool-näppäimistöt ovat vedeltä ja pölyltä suojattuja (IP68). 
Tiivis silikonipinta estää lian ja bakteerien muodostumi-
sen näppäimien alle, joten ne soveltuvat hyvin sairaalan ja 
lääketieteen sovelluksille. Näppäimet kestävät kosteutta ja 
toistuvaa desinfiointiaineilla puhdistusta. Cool-näppäimis-
töt ovat tavallisiin verrattuna hiljaisempia ja siksi ne soveltu-
vat myös erityistä hiljaisuutta vaativiin ympäristöihin kuten 
leikkaussaleihin.  

Mighty Mouse 5 -optinen hiiri (IP68)
Vedeltä ja pölyltä suojattu kaksinäppäiminen hiiri voidaan 
pestä ja puhdistaa desinfiointiaineilla. Matalaprofiilinen hiiri 
sopii sekä oikean- että vasenkätisen käyttöön.

NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
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POC-W243L ja POC-W213L laajakuvalliset tietokoneet ilman medical-sertifiointia 
POC-W243L ja POC-W213L laajakuvalliset Full HD (1920 x 1080) sairaalatietokoneet ovat ominaisuuksiltaan vastaavia 
kuin POC-W243 ja POC-W213, mutta ilman medical-sertifiointia. L-mallin tietokoneet soveltuvat toimistoon tai alueille, 
joissa ei vaadita medical-sertifiointia. Siksi ne ovat hinnaltaan edullisempia kuin vastaavat medical-sertifioidut koneet. 
Mallista löytyy kaksi eri kokoa 21,5” ja 24”. Kosketusnäyttö optiona.

• Suoritin: seitsemännen sukupolven Intel® Core™  i5-7300U
• Muisti: max. 16GB DDR4, kiintolevy 128 - 512GB SSD 
• Liitännät: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Gigabit Ethernet  

 (isoloitu) rajapinnat (RJ-45), HDMI, DP, 2x 1,5W kaiuttimet
• Laajennuspaikat: 1x Full Mini PCle ja 1x M.2 paikka
• Käyttöjärjestelmä: Windows 10 IoT
• IP65 etupaneeli, IPX1 koko järjestelmä
• HUOM! ei medical-sertifiointia

POC-W213L | 21,5”
• Mitat: 550 x 360 x 65 mm, paino 6,9 kg

POC-W243L | 23,8” 
• Mitat: 583 x 386 x 69 mm, paino 7,95 kg

HELPPO 
PUHDISTAA

Pääyhteistyökumppanimme: 


