Zdravotnický
audiovizuální
systém

Dělíme se s vámi
o každý detail

Obsah

Společnost Gatema, divize Apollon

4

Systém Apollon

6

Přehled produktů

8

Apollon Streamer

10

Apollon Control

12

Apollon Conference

14

Apollon Viewer

16

Apollon příslušenství

19

Reference

26

3

Společnost Gatema

Gatema a.s. je moderní firma s více než stopadesáti zaměstnanci
a vynikajícími obchodními výsledky. Byla založena v roce 1992 a dnes
ji tvoří čtyři samostatné divize:
• vývoj a výroba audiovizuálního systému Apollon
• výroba desek plošných spojů
• implementace podnikových informačních systémů
• projektové a ekonomické poradenství
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Divize Apollon

Divize Apollon se zabývá vývojem audiovizuálního systému pro zdravotnictví,
který se zaměřuje na zpracování a přenos multimediálních dat vznikajících při
snímaní práce operatérů.

Systém Apollon komplexně zabezpečuje sběr, zobrazení, živý přenos, záznam, parametrizaci,
archivaci a zpracování audiovizuálních dat z operačních zákroků. Kvalita obrazu a mobilní
dostupnost videa poskytuje nemocnicím nový rozměr výuky mediků, konzultace lékařů
či možnosti analýzy a debriefingu výkonů. Systém Apollon je certifikovaný podle normy
ISO 13485.
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ZDRAVOTNICKÝ AUDIOVIZUÁLNÍ SYSTÉM

Systém Apollon

Kvalitní audio je základem pro dobrou komunikaci
s konferenčním sálem a současně umožňuje poslech
hudby pro udržení koncentrace během operace.

Bezdrátové připojení mikrofonu eliminuje
nebezpečí zakopnutí o kabely.

Kompletní přehled o dění na operačním
sále a o průběhu operace.

Intuitivní a inteligentní
ovládání celého
systému Apollon.
Snadný management
a připojení obrazu
z kamer na operačním
sále.

Snadné ukládání
záznamu základní
jednotkou na síťové
úložiště.
Lékař volně
komunikuje s publikem
v konferenčním sále
a komentuje operaci.

NEMUSÍTE BÝT NA SÁLE
A PŘESTO VIDÍTE CO SE NA NĚM DĚJE
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Jedno z mnoha možných míst umístění
systému Apollon. Je to vaše volba.

Vzdělávání a konference
Věrné zobrazení bez snížení kvality
umožní vidět detaily operace.

Možnost komunikovat
s operačním sálem pro
lepší vedení konference.

Jednoduché ovládání
a režie z mobilního tabletu.
Komentář lékaře
z operačního sálu.

Publikum
z konferenčních sálů
a studenti lékařských
fakult mají živý přehled
a informace přímo
z operačního sálu.

Primář nebo hlavní lékař
Primář nebo hlavní lékař
může vidět aktuální situaci
na operačních sálech vždy
on–line ze své pracovny.

Lékař specialista

Lékař specialista může poradit
kolegům na operačním sále při
komplikované operaci.
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Apollon — přehled produktů

Operace zaznamenané
v perfektní kvalitě

8

Inteligentní
a intuitivní ovládání

Dokonalý nástroj
pro vzdělávání lékařů

Rychlý přístup
k živým přenosům a médiím
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ZDRAVOTNICKÝ AUDIOVIZUÁLNÍ SYSTÉM

Apollon

Dokumentační a streamovací
zařízení pro zdravotnický sektor,
které umožnuje nahrávat
operace, pořizovat snímky
a živě vysílat přímo z operačního
sálu.
CHARAKTERISTIKA
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•	Intuitivní ovládání celého systému
•	Snadné ukládání záznamu přímo
na přenosné úložiště
•	Rychlé spuštění pomocí
odnímatelného ovládacího panelu
•	Management a připojení obrazu
z kamer na operačním sále
•	Flexibilita v umístění zařízení Streamer
na operační věz

•	Načítání pacientských údajů
z Worklistu
•	Ukládání dat do systému PACS
•	Možnost komentářů a volné
komunikace lékaře o průběhu operace
s publikem v konferenčním sálu
•	Modularita a možnost rozšíření na míru
dle potřeb dané kliniky
BENEFITY
•	Přesné závěry na základě vysoké
kvality obrazu
•	Finanční úspory díky jednoduché
adpatovatelnosti na existující IT
strukturu nemocnice
•	Snadná ovladatelnost kýmkoli
na operačním sále

Technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

•	Videa a snímky ve Full HD (1080p)
•	Ovládání dotykovým displejem
o velikosti 9,7”, pomocí tlačítek na
kamerové hlavě nebo aplikací Control
•	Ovládací panel je současně
bezpečnostním přístupovým klíčem
•	Funkce sledování živého přenosu
nebo videa přes mobilní aplikaci
Viewer
•	Video vstup: HD–SDI / 3G–SDI (BNC)
•	Video výstupy: HDMI, Thunderbolt
•	Formát nahraného videa:
H.264 / MPEG–4 Part 10 (AVC)
•	Formát snímku: JPG
•	Vstupní rozlišení až 1080p60
•	Interní pevný disk: 250 GB (možnost
rozšíření na 1 TB)
•	Doba záznamu: 250 GB = 32 hod.
(Full HD), 1 TB = 128 hod (Full HD)
•	Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch
•	Certifikovaný zdravotnický prostředek
klasifikace I (93/42 EEC)
•	Třída bezpečnosti I (EN60601–1)
•	Rozměry zařízení: 250×250×80 mm
•	Rozměry ovládacího panelu:
240×170×6 mm
•	Hmotnost: 1,5 kg

•	Obousměrná komunikace
do konferenčních sálů
•	Dokovací stanice pro ovládací panel
•	Nahrávání 3D videí a snímků
•	Vstupy pro DVI–D / HDMI nebo
Analog: komponentní (YPbPr),
kompozitní, S–Video
•	IS modul — načítání pacientských
údajů z Worklistu ve formátu
DICOM 3.0
•	PACS modul — ukládání dat do
systému PACS ve formátu
DICOM 3.0
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	STRM1
•	STRM1-1TB (verze s 1TB diskem)

Operace zaznamenané v perfektní kvalitě
Inteligentní a modulární systém pro správu dat

ZDRAVOTNICKÝ AUDIOVIZUÁLNÍ SYSTÉM
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Apollon

Aplikace určená k hromadnému
ovládání jednotek Streamer,
ovládání přepínání všech
video vstupů a výstupů na
operačním sále a pořádání
videokonferenčních hovorů.

•	Video záznamy
•	Pořízení snímků
•	Video přenosy
•	Videokonferenční hovory
•	Zadání pacientských údajů
•	Určeno pro operační systémy:
Windows 7, Windows 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ

CHARAKTERISTIKA
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•	Řídící aplikace pro audiovizuální
systém Apollon
•	Instalace na PC na operačním sále
nebo v předsálí
•	Kompletní video management na
operačním sále (přepínání všech video
vstupů a výstupů)
•	Hromadné ovládání jednotek Streamer

•	Apollon Matrix
BENEFITY
•	Vzdálená správa přes vnitřní síť
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•

CTRL1

Apollon Matrix

Jednotka určená k přepínání
všech video vstupů a výstupů
na operačním sále.

•	Síťové připojení RJ45 10/100 BASE–T
Ethernet
•	Napájení: 100–240 V AC, 50–60 Hz
•	Rozměry: 483×160×44 mm

•	Jednotka ovládaná aplikací Apollon
Control zajišťující přepínání video
vstupů a výstupů
•	Ke vstupům Matrix lze připojit také
výstup Modulu DVI, Modulu 3D
a Modulu Analog
•	Video vstupy:
12× 6G–SDI/3G–SDI/HD–SDI (BNC),
rozlišení max. 2160p30
•	Volitelné provedení s 20 nebo
40 vstupy
•	Video výstupy: 12× 6G–SDI/3G–SDI/
HD–SDI (BNC), rozlišení max. 2160p30
•	Volitelné provedení s20 nebo 40
výstupy

UPEVNĚNÍ DO RACKU — VELIKOST 1U
•	Hmotnost: 1,88 kg
•	Provozní teplota: 0–40 °C
•	Relativní vlhkost: 0–90 %
•	Atmosférický tlak: 85–102 kPa
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•

MATR1

Inteligentní a intuitivní ovládání
Pracujte lépe, rychleji a efektivněji
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Apollon

Zařízení pro zobrazování
živých přenosů a nahrávek
v přednáškové místnosti.
Užitečný a snadno ovladatelný
nástroj pro výuku a zvyšování
úrovně vzdělávání.
CHARAKTERISTIKA
•	Rozšířeno o komunikaci s operačním
sálem pro efektivnější průběh
konference
•	Věrné a kvalitní zobrazení umožnuje
detailní pozorování operace
•	Jednoduché ovládání z tabletu
•	Publikum z konferenčním sálu nebo
studenti medicíny dostávají informace
z operačního sálu v reálném čase
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BENEFITY
•	Nejzábavnější způsob výuky mediků
•	Kratší učící křivka mediků u složitějších
a méně častých operací
•	Sestřih důležitých částí ze záznamů
operací pro následnou edukaci

Technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

•	Zařízení určené k prezentaci živých
přenosů, videí a zajištění obousměrné
hlasové komunikace mezi operačním
sálem a posluchárnou.
•	Možnost přehrát videa a snímky ze
sítového úložiště nebo USB flash disku
•	Ovládání dotykovým displejem
o velikosti 7,9“ — ten zároveň slouží
jako přístupový klíč
•	Podpora až dvou displejů s rozlišením
2560×1600 px, video výstupy: HDMI,
2× Thunderbolt
•	Formát videí:
H.264 / MPEG–4 Part 10 (AVC)
•	Formát snímku: JPG, PNG
•	Formát přenosu: HLS, WebRTC
•	Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch
•	Rozměry zařízení: 200×200×36 mm
•	Rozměry ovládacího panelu:
23×135×6 mm
•	Hmotnost: 1,5 kg

•	Bezdrátový mikrofon a sada
reproduktorů
•	Conference Licence — rozšíření
Streameru o funkce: identifikace
volajícího, obousměrná zvuková
komunikace, přijmutí/odmítnutí
hovoru z konferenčního sálu
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	APB1A (bez integrovaného displeje,
2 ext. displeje, 2 videa)
•	APB1B (integrovaný displej,
1 ext. displej, 4 videa)

Dokonalý vzdělávací nástroj pro lékaře
Systém přizpůsobitelný Vašim potřebám
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Apollon

VIEWER

CHARAKTERISTIKA

Je mobilní aplikace pro iOS s rychlým
přístupem k živým přenosům přímo
z operačního sálu. Primář nebo hlavní
lékař muže pomocí mobilního zařízení
sledovat aktuální situaci na operačních
sálech přímo ze svého pracoviště.

•	Rychlý přístup k multimédiím pomocí
moderních prohlížečů Safari, Firefox,
Chrome, Opera či Edge
•	Jednoduchá správa uživatelských
přístupů
•	Přístup k živým přenosům je chráněn
pomocí hesla

VIEWER ONLINE
Webová aplikace pro sledování živých
přenosů.
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BENEFITY
•	Pro operatéry možnost konzultovat
s kýmkoli odkudkoli

Snadný přístup k živým přenosům a médiím
Sledujte živé přenosy v telefonu či tabletu
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Apollon
příslušenství

Rozšiřte své možnosti
Přehled příslušenství
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DVI–D modul

Rozšiřující převodník pro zachycení videa
z připojeného DVI–D rozhraní.

CHARAKTERISTIKA
•	Video vstup: DVI–D (dual link)
rozlišení až 1080p60
•	Video výstup: 3G / HD–SDI (BNC)
ve stejném rozlišení jako vstupní
signál kamery
•	Rozměry: 76.5×46×25 mm
•	Hmotnost: 0,3 kg
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	MDVI1
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3D modul

Rozšiřující převodník pro zachycení videa
z připojeného 3D stereoskopického
rozhraní.

CHARAKTERISTIKA
•	Video vstup: Dual HD–SDI (BNC)
oddělený pravý a levý signál, rozlišení
maximálně 1080i60 nebo 1080p25
•	Video výstup: HD–SDI (BNC),
stereoskopické 3D side–by–side,
ve stejném rozlišení jako vstupní
signál kamery
•	Rozměry: 147×79×25 mm
•	Hmotnost: 0,8 kg
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	MOD3D1
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Analogový modul

Rozšiřující převodník pro zachycení videa
z připojeného analogového rozhraní.

CHARAKTERISTIKA
•	Video vstupy: komponentní (YPbPr),
kompozitní, S–Video
•	Video výstupy: 3G / HD–SDI (BNC)
ve stejném rozlišení jako je rozlišení
signálu kamery, maximálně však
1080i60 nebo 720p60
•	Rozměry: 123×92×23 mm
•	Hmotnost: 0,3 kg
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	MANA1
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Dock

Nastavitelná dokovací stanice
s univerzálním systémem uchycení.

FUNKCE NABÍJENÍ OVLÁDACÍHO
PANELU
•	Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch
•	Rozměry: 310×290×186 mm
•	Hmotnost: 1,8 kg
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	DOCK1
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Audio — Operating room

Audio set na operační sál určený
k zajištění videokonferenčních hovorů.

PARAMETRY
MONO REPRODUKTORŮ APOLLON

PARAMETRY
MIKROFONNÍHO SETU:

•	Manuální regulace hlasitosti
•	Audio vstup jack 3,5 mm
•	Napájení: 100–240 V AC, 50–60 Hz
(Stolní adaptér s certifikací Medical)
•	Maximální spotřeba: 60 W
•	Rozměry: 180×115×112 mm
•	Hmotnost: 1,4 kg
•	Provozní teplota: 10–35 °C
•	Relativní vlhkost: 5–95 %
•	Atmosférický tlak: 85–102 kPa

•	Digitální přenos
•	Šifrování přenosu
•	UHF pásmo přenosu (534–670 MHz)
•	Náhlavní mikrofon (headset)
•	Frekvenční rozsah mikrofonu:
40 Hz–20 kHz
•	Napájení vysílače: 2× AA baterie
•	Provozní životnost baterií: až 9 hodin
•	Napájení přijímače: síťový adaptér
(12 V, 400 mA)
•	Provozní teplota: 10–35 °C
•	Relativní vlhkost: 0–90 %
•	Atmosférický tlak: 85–102 kPa
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	AUOR1
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Audio — Conference room

Audio set do posluchárny určený
k zajištění videokonferenčních hovorů.

PARAMETRY
STEREO REPRODUKTORŮ APOLLON

PARAMETRY
MIKROFONNÍHO SETU:

•	Manuální regulace hlasitosti
•	Audio vstup jack 3,5 mm
•	Napájení: 100–240 V AC, 50–60 Hz
(Stolní adaptér scertifikací Medical)
•	Maximální spotřeba: 60 W
•	Rozměry jednoho reproduktoru:
180×115×112 mm
•	Hmotnost jednoho reproduktoru: 1,4 kg
•	Provozní teplota: 10–35 °C
•	Relativní vlhkost: 5–95 %
•	Atmosférický tlak: 85–102 kPa
•	Omyvatelný, dezinfikovatelný povrch

•	Digitální přenos
•	Šifrování přenosu
•	UHF pásmo přenosu (534–670 MHz)
•	Ruční (handheld) mikrofon
•	Frekvenční rozsah mikrofonní vložky:
50 Hz–15 kHz
•	Napájení vysílače: 2× AA baterie
•	Provozní životnost baterií: až 9 hodin
•	Napájení přijímače: síťový adaptér
(12 V, 400 mA)
•	Provozní teplota: 10–35 °C
•	Relativní vlhkost: 0–90 %
•	Atmosférický tlak: 85–102 kPa
OBJEDNACÍ ČÍSLO
•	AUCR1
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Vybrané reference

Díky bohatým zkušenostem se nám podařilo úspěšně zrealizovat projekty
jak většího rozsahu, tak i menší dodávky jednotlivých přístrojů.

Fakultní nemocnice Brno
Reference s největším počtem instalací. Apollon Streamer
využívá Klinika úrazové chirurgie, Chirurgická klinika na nově
rekonstruovaných operačních sálech, Neurochirurgická
klinika na nových sálech a Endoskopické centrum. V případě
Chirurgické a Neurochirurgické kliniky jde o projektová řešení,
to znamená, že Apollon zajišťuje nejen streamování a nahrávání,
ale řídí i obrazové vstupy a výstupy, „telefonování“ atp.

CKTCH Brno — Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie
Propojení tří operačních sálu kliniky systémem Apollon pro
záznam a přenos obrazu a hlasu do zasedací (přednáškové)
místnosti. Instalován sekundární 3D monitor pro EinsteinVision
a tři držáky tabletu.

Krajská nemocnice Liberec — Chirurgické oddělení
Záznam 3D videa ze systému EinsteinVision pomocí jednotky
Streamer. Obraz z náhledové kamery v operačním světle
zaznamenáván druhou nezávislou jednotkou Streamer.
Instalace dvou IP kamer do stropní části umožňujících
sledování celého prostoru operačního sálu.

Aesculap Akademie — Dialog, Praha
Výukové centrum vybaveno systémem Apollon. Endoskopická
věž Aesculap PV470 vybavena jednotkou Streamer pro
záznam videa. 3D věž EinsteinVision vybavena jednotkou
Streamer pro záznam 3D videa ze simulovaných zákroků.
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Jsme členem asociace výrobců a dodavatelů
zdravotnických prostředků

Významní distributoři

www.bbraun.cz

uniquemedical.sk
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