
MDSC-2226
Monitor cirúrgico de 26 polegadas Full HD

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-2226 da Barco é um monitor cirúrgico de 26 polegadas para
uso próximo ao paciente com iluminação de fundo. Feito
especificamente para centros cirúrgicos, o MDSC-2226 oferece um
design de fácil limpeza, mecânica inteligente e exibição de imagens
sem igual para o centro cirúrgico de hoje.

Tranquilidade
Imagens calibradas e sem ruídos

O alto brilho, alto contraste e resolução Full HD do monitor proporcionam aos
cirurgiões imagens com precisão nos detalhes e uma excelente percepção de
profundidade. O MDSC-2226 apresenta imagens com cores e escalas de cinza sem
igual e com latência quase inexistente, perfeito para ser usado com os sistemas
atuais de câmeras de endoscopia de alta tecnologia. Graças à iluminação de fundo
em LED de alto brilho, com estabilização de saída de luz, o monitor cirúrgico
também garante uma longa vida útil e consistência de imagem em todos os
monitores.

Imagem de múltiplas origens e vários monitores

Com sua ampla conectividade de entrada, o MDSC-2226 oferece imagens flexíveis
de múltiplas modalidades (PiP e PaP) nas novas salas de cirurgia integradas. O
monitor de 26 polegadas também é o primeiro monitor cirúrgico que oferece
funcionalidade integrada (opcional) para uso com a solução Nexxis para centro
cirúrgico da Barco, garantindo uma distribuição tranquila de vídeos e dados não
compactados sobre a rede IP sem atraso.

Fácil de instalar
O MDSC-2226 vem com um sistema inteligente de gerenciamento de cabos, que
esconde os cabos numa configuração ordenada. O seu design leve permite uma
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fácil montagem em braços de extensão e boom cirúrgico. Disponível em três
modelos, este monitor cirúrgico também apresenta controle remoto e diversas
opções de conectividade.

Fácil de usar

O MDSC-2226 da Barco permite limpeza e desinfecção, graças à sua superfície lisa,
alojamento à prova d’água (nível de proteção dianteira IPX5) e tela de cobertura para
proteção. O design sem ventilador evita a propagação de contaminantes.

O MDSC-2226 da Barco apresenta:

b  LCD de 26” wide-screen 

b  Resolução de alta definição total (1.920 x 1.080) 

b  Iluminação de fundo em LED de alto brilho com estabilização de saída 

b  Amplo ângulo de visualização graças à tecnologia de LCD IPS-Pro 

b  Processamento de imagens de 10 bits 

b  Tabela de consulta de 12 bit 

b  Imagem sem ruídos 

b  Escalas de cinzas e cores consistentes e calibradas 

b  Design fácil de limpar com frente selada (IPX5) 

b  Sistema de gerenciamento de cabos inteligente 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MDSC-2226
Tecnologia de tela LCD AM TFT (iluminação de fundo de LED)

Tamanho de tela ativa (diagonal) 661 mm (26")

Tamanho de tela ativa (H x V) 576 x 324 mm (22,7” x 12,8")

Relação de aspecto 16:9

Resolução 2MP (1920 x 1080)

Distância entre pontos 0,3 mm

Imagem a cores Sim

Suporte a cores 16,7 milhões

Gama de cores padrão 100% ITU-R BT.709 HD

Ângulo de visualização 178°

Luminância máxima 400 cd/m²

Razão de contraste 1400:1

Cor da carcaça Branco

Entradas de vídeo Link único DVI-I (com suporte para HDMI)
RGBS / YPbPr (4xBNC)
S-video (Mini DIN de quatro pinos)
Vídeo composto (1xBNC)
3G-SDI (1xBNC)*
VGA (em DVI-I)
DisplayPort (VESA padrão 1.1a)

Opções:
DDI (Entrada Digital Dupla): entrada DVI-D e 3G-SDI adicionais*
Decodificador Nexxis MNA-120 (para vídeo sobre IP sem compactação)

*Não incluído em combinação com o decodificador Nexxis MNA-120

Saídas de Vídeo DVI-D x1
S-video (Mini DIN de 4 pinos)
Vídeo composto (1xBNC)
SDI/HD-SDI (1xBNC)
3G-SDI (2xBNC – opcional)

Controle Remoto RS-232 (pino p D-sub)

Requisitos de potência (nominal) 100-250 V

Gerenciamento de energia Suporte para os estados DVI-DMPM
Estado Ativado
Estado Desativado

Idiomas de OSD Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano

Dimensões sem o suporte (L x A x P) 633 x 411 x 90 mm

Peso líquido sem o suporte 9,4 kg/20,7 lbs (MDSC-2226 LED)
9,8 kg/21,6 lbs (MDSC-2226 MNA)

Peso líquido com a embalagem sem o suporte 12,5 kg

Padrão de montagem VESA (100 mm)

Proteção de tela Capa protetora PMMA antirreflexo

Modalidades recomendadas Endoscopia, US, Raio X

Conformidade com Regulamentos IEC60601 3ª Edição
Aprovações/marcações: CE, C-UL-US, DEMKO
Segurança (equipamento médico): IEC60601-1, UL60601-1, CAN/CSA C22.2 Nº 60601-1-08
Compatibilidade eletromagnética: EMC Medical
Normas EMC: IEC60601-1-2, EN55011 /CISPR 11, FCC CFR47 partes 15 e 18/Classe B
Nível de proteção: IP21 (com tela de proteção) / Face frontal: nível IP53
Requisitos ecológicos: conformidade com ROHS, REACH, WEEE

Acessórios fornecidos Guia de Introdução
Cabos de vídeo (DVI de link duplo, SVHS, BNC)
Cabos principais (Europa (CEBEC/KEMA), EUA (UL/CSA))
Alimentação de energia externa

Acessórios opcionais Suporte de mesa do visor de LCD médico cirúrgico MDSC da Barco

Garantia 3 anos

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