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Jusha jest globalnym przedsiębiorstwem high-tech w segmencie 
medycznym, założonym w 1996 roku, z siedzibą w Gulou District 
w Nanjing. Firma zajmuje się głównie badaniami, rozwojem, 
produkcją i sprzedażą medycznych monitorów oraz systemów dla 
inteligentnej sali operacyjnej. Ponadto, Jusha jest twórcą niezależnej 
platformy, dedykowanej do obsługi operacji medycznych – w tym 
do transmisji strumieniowej na żywo.

O Jusha

Dlaczego Jusha?
Jusha posiada trzy centra badawczo-rozwojowe w Nanjing, 
Szanghaju i Shenzhen. Zespół badawczo-rozwojowy Jusha stanowi 
30% wszystkich pracowników.
 
Wśród wielu technologii stworzynych przez firmę można wyróżnić: 
precyzyjne rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów medycznych, 
samoadaptacyjne przetwarzanie do inteligentnego pozycjonowania 
zmian chorobowych oraz biologiczne wskazania do kontroli zakażeń 
medycznych oparte na inżynierii genetycznej.

- monitory medyczne

JUSHA
MEDICAL

wspiera diagnostykę ponad
2 mld pacjentów

ponad 25 lat doświadczenia

rozwiązania dostępne w 80 krajach

producent OEM dla światowych 
potentatów rynku medycznego 

Jusha wraz z autoryzowanymi 
dystrybutorami zapewnia usługi 
eksperckie oraz szkolenia z zakresu 
poszczególnych aplikacji i rozwiązań.

Kreatywne 
Wsparcie

Profesjonalna 
Pomoc techniczna

Proaktywne 
Doradztwo

Jusha poprzez swoją sieć 
dystrybucyjną wspiera partnerów 
biznesowych w instalacjach 
i wdrożeniach.

Rozwiązania dobieramy z myślą 
o indywidualnych potrzebach 
użytkowników. 



W ofercie znajdziecie Państwo monitory:
• diagnostyczne kolorowe do stacji dwumonitorowych: 2, 3, 5 MP 
• diagnostyczne monochromatyczne do stacji dwumonitorowych: 
 2, 3, 5 MP (monitory 5 MP dedykowane do mammografii)

• diagnostyczne kolorowe do stacji jednomonitorowych: 6, 8 i 12 MP
 (monitory 12 MP dedykowane do mammografii)

• monitory klinicystyczne 2 MP (1920 x 1200)
• monitory na sale operacyjne: 19”, 24”, 26”, 42” (FullHD i 4K)

Rozwiązania medyczne

Jusha C270G
(stacja dwumonitorowa)
• 2 MP (1600 x 1200), kolorowy monitor
• 21,3” / 54,1 cm
• Jasność: max 1000 cd/m2   |   kalibracja do 600 cd/m2

• Kontrast: 1400:1
• Zintegrowane czujniki:
  Front Sensor   |   Backlight Sensor
  Presence Sensor
  Ambient Light Sensor
  Temperature Sensor

- monitory medyczne

JUSHA
MEDICAL

Jusha C350G
(stacja dwumonitorowa)
• 3 MP (2048 x 1536), kolorowy monitor
• 21,3” / 54,1 cm
• Jasność: max 900 cd/m2   |   kalibracja do 800 cd/m2

• Kontrast: 1400:1
• Zintegrowane czujniki:
  Front Sensor   |   Backlight Sensor
  Presence Sensor
  Ambient Light Sensor
  Temperature Sensor

Stacje diagnostyczne monochromatyczne
(stacje dwumonitorowe)
• 2 x Jusha M270 2 x 2 MP (1600 x 1200),
        Jasność: max 1900 cd/m2

                        kalibracja do 1000 cd/m2

        kontrast: 1400:1
• 2 x Jusha M350 2 x 3 MP (2048 x 1536)
        Jasność: max 2000 cd/m2

                        kalibracja do 1000 cd/m2

        kontrast: 1700:1
• 2 x Jusha M550 2 x 5 MP (2560 x 2048)
        Jasność: max 2500 cd/m2

                        kalibracja do 1000 cd/m2

        kontrast: 1700:1

Jusha C1210G (dedykacja do mammografii)
(stacje jednomonitorowe)
• 12 MP (4200 x 2800), kolorowy monitor
• 31” / 78,4 cm
• Jasność: max 1200 cd/m2   |   kalibracja do 800 cd/m2

• Kontrast: 1500:1
• Zintegrowane czujniki:
  Front Sensor   |   Backlight Sensor
  Presence Sensor
  Ambient Light Sensor
  Temperature Sensor

Jusha C620G/C630G
(stacje jednomonitorowe)
• 6 MP (3280 x 2048), kolorowy
• 31” / 76 cm
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