
MDSC-2232
Monitor cirúrgico Full HD de 32 polegadas

b  Para a melhor
coordenação entre mãos e
vista 

b  Possibilita limpeza e
desinfecção fácil 

b  Funciona com o Nexxis
para integração de VoIP 

O MDSC-2232 da Barco é um monitor cirúrgico de 32 polegadas para
uso próximo ao paciente com resolução Full HD. Feito
especificamente para salas de cirurgia, salas de emergência, e áreas
pré-operatórias ele oferece um design de fácil limpeza, mecânica
inteligente e as imagens mais detalhadas para a sala de cirurgia atual.

Reprodução de imagens perfeitas
O alto brilho, alto contraste e resolução de alta definição total do monitor
proporcionam aos cirurgiões imagens com uma excelente percepção de
profundidade e precisão de cores e imagens monocromáticas. Apresenta imagens
com precisão de cores e escala de cinzas incomparável e com quase zero de
latência para perfeita coordenação mão/olho. Graças à iluminação de fundo em
LED de alto brilho, com estabilização de saída de luz, o visor cirúrgico também
garante uma longa vida útil e consistência de imagem em todos os visores.

Imagem de múltiplas origens e vários monitores
Com sua ampla conectividade de entrada, o MDSC-2232 oferece imagens flexíveis
de múltiplas modalidades (PiP e PaP) nas novas salas de cirurgia integradas. O
monitor de 32 polegadas também é o primeiro monitor cirúrgico que oferece
funcionalidade integrada (opcional) para uso com a solução Nexxis da Barco para
sala de cirurgia, garantindo uma distribuição tranquila de vídeos e dados não
compactados sobre a rede IP sem atraso.

Fácil de instalar
O MDSC-2232 vem com um sistema inteligente de gerenciamento de cabos, que
esconde os cabos numa configuração ordenada. O seu design leve permite uma
fácil montagem em braços de extensão e boom cirúrgico. Disponível em dois
modelos, este visor cirúrgico também possui um recurso de host de conectividade
e opções de controle remoto.



MDSC-2232 Barco
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Seguro para uso médico

O MDSC-2232 da Barco permite fácil higienização e desinfecção graças à sua
superfície lisa e caixa à prova d’água (nível de proteção frontal IPX5). O vidro
multirrevestido é altamente durável, resistente a riscos e protege o painel de LCD
contra danos. O design sem ventilador evita a propagação de contaminantes. E
mais, o monitor oferece um recurso de failover automatizado exclusivo para que
um sinal de backup esteja sempre disponível garantindo uma cirurgia segura.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MDSC-2232

Tecnologia de tela LCD TFT AM / Tecnologia S-IPS / Iluminação de fundo de LED

Tamanho de tela ativa (diagonal) 31,55 pol (801 mm)

Tamanho de tela ativa (H x V) 698 x 393 mm (27,48 pol x 15,47 pol)

Relação de aspecto 16:9

Resolução 2MP (1920 x 1080)

Distância entre pontos 0,364 mm

Imagem a cores Sim

Suporte a cores 16,7 milhões (8 bits)

Ângulo de visualização 178°

Luminância máxima Máximo: 450 cd/m² de luminância (típico)
Padrão a 6500K: 360 cd/m² estabilizado (típico)

Razão de contraste 1300:1 (típico)

Tempo de transição LCD Média total de 25 ms (tempo de subida Tr + tempo de descida Tf; Tr = Cinza para Branco, Tf = Cinza
para Preto)

Ponto de branco Nativo: 10000K (típico)

Calibrado: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K

Relógio de pontos 165 MHz (máximo)

Gama Nativo, 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; DICOM

Sensor de iluminação de fundo Estabilização iluminação de fundo

Proteção de tela Vidro temperado antirreflexo dupla face

Teclado Teclado de toque capacitativo de sete teclas

Sinais de entrada de vídeo MDSC-2232 DDI:
d  DVI-I de link único (Digital e Analógico – suporte de vídeo para HDMI com HDCP) 
d  DVI-D 
d  Vídeo componente RGBS / YPbPr (4xBNC) 
d  S-video (Mini DIN de quatro pinos) 
d  Vídeo composto (1xBNC) 
d  3G-SDI (2xBNC) 
d  DisplayPort (VESA padrão 1.1a) 

MDSC-2232 MNA:
d  DVI-I de link único (Digital e Analógico – suporte de vídeo para HDMI com HDCP) 
d  Vídeo componente RGBS / YPbPr (4xBNC) 
d  S-video (Mini DIN de quatro pinos) 
d  Vídeo composto (1xBNC) 
d  3G-SDI (1xBNC) 
d  DisplayPort (VESA padrão 1.1a) 
d  Entrada de fibra ótica Nexxis 

Sinais de saída de vídeo MDSC-2232 DDI:
d  DVI-D (saída selecionável a partir da entrada DVI-1, entrada DVI-2) 
d  S-video (Mini DIN de quatro pinos) 
d  Vídeo composto (1xBNC) 
d  3G-SDI (2xBNC) 

MDSC-2232 MNA:
d  DVI-D (saída selecionável a partir da entrada DVI, Nexxis) 
d  S-video (Mini DIN de quatro pinos) 
d  Vídeo composto (1xBNC) 
d  3G-SDI (1xBNC) 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MDSC-2232

Formatos de vídeo VGA e DVI: Até 1920 x 1200 a 60 Hz (bloqueio reduzido)
d  Frequência hor. máxima: 90 kHz 
d  Clock de pixel máximo: 165 MHz 
d  Frequência vert. máxima: 75 Hz 

PAL e NTSC padrão para S-Video, composto e componente Componente YPbPr/RGBS: HDTV -até
1080i e 1080p Formato SDI suportado: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60,
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 Conformidade com SDI: SMPTE 425M
(nível A), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601
DisplayPort 1.1a: até 1920 x 1200 60 Hz

Controle Remoto RS-232 (D-sub de 9 pinos)

Requisitos de potência (nominal) Fonte de alimentação externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, nível médico

Entrada de potência do visor:

d  MDSC-2232 DDI: +24 VCC ±10% / 2,2 A 
d  MDSC-2232 MNA: +24 VCC ±10% / 3 A 

Consumo de energia (nominal) MDSC-2232 DDI: 48 W típicos
MDSC-2232 MNA: 65 W típicos

Idiomas de OSD Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano

Exibição das dimensões (L x A x P) 777 x 472 x 92 mm (30,6 pol x 18,6 pol x 3,5 pol)

Dimensões com a embalagem (L x A x P) 970 x 625 x 200 mm (38,19 pol x 24,60 pol x 7,87 pol)

Tela de peso líquido 12,9 kg/28,4 lbs (MDSC-2232)
13,3 kg/29,3 lbs (MDSC-2232)

Peso líquido na embalagem MDSC-2232 DDI: 19,0 kg (41,9 lbs)
MDSC-2232 MNA: 19,4 kg (42,7 lbs)

Padrão de montagem VESA (100 x 100 mm e 200 x 100 mm)

Modalidades recomendadas Endoscopia, Laparoscopia, PACS, PM, US, CT, MR

Certificações d  IEC 60601-1: 2012 Edição 3.1 (Equipamento médico eletrônico – Parte 1:
Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial) 

d  EN 60601-1: 2006 +A1:2013 (Equipamento médico eletrônico”. Parte 1: Requisitos
gerais para segurança básica e desempenho essencial) 

d  ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005/(R)2012 e A1:2012, C1:2009/(R)2012 e
A2:2010/(R)2012 - Med. El. Equip., Parte 1: req. gerais para segurança básica e
desempenho essencial. 

d  CAN/CSA-C22.2 n° 60601-1: 14 Equipamento médico eletrônico – Parte 1:
Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial (Harmonizada
com Ed. 3.1) 

d  Aprovações/Marcação: CE c-UL-us, DEMKO, PSE, KCC (certificação CCC
pendente), Observação: PSE disponível na PSU 

d  Compatibilidade eletromagnética: EMC Padrões Médicos EMC: IEC60601-1-2,
EN55011/CISPR 11 Classe BB), FCC CFR47 parte 15 e 18 Classe B 

d  Em conformidade com RoHS-2, REACH, WEEE 
d  IP20 (monitor IP45 apenas lado frontal) 

Acessórios fornecidos Cabos de vídeo (DVI DL 3 m)
Cabos da alimentação principal (Europa, Estados Unidos, China)
Guia do usuário
Fonte de alimentação externa

Acessórios opcionais Pedestal do visor (P/N K9302060A)
Cabo de extensão de energia de 10 m
Cabo de extensão de energia de 30 m

Temperatura de operação +10 ÷ +35°C para desempenho, 0 ÷ +40°C para segurança

Temperatura de armazenamento -20 ÷ +60°C

Umidade de operação 10 ÷ 90% (sem condensação)

Umidade de armazenamento 5 ÷ 90% (sem condensação)

Altitude operacional 3.000 m máx.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MDSC-2232

Altitude de armazenamento 12.000 m máx.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Gerada em: 21 Jan 2018

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.

www.barco.com


