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VEN’scope V.1 (Valic Eugeniu Nicolae’s scope)
reprezintă un dispozitiv creat în memoria tatălui nostru
Valic Eugeniu Nicolae.
Acest dispozitiv-prototip se conectează la un stetoscop,
iar sunetele captate sunt amplificate și redate prin
difuzorul dispozitivului. De asemenea, dispozitivul se
poate conecta la un laptop sau boxe pentru un auditoriu
mai mare.

VEN’scope V.1 (Valic Eugeniu Nicolae’s scope) is a
device created in memoriam of our father Valic
Eugeniu Nicolae.
This device-prototype connects to a stethoscope, the
captured sounds are amplified and played back through
a speaker in device.. The device can also be connected
to a laptop or speakers for a larger audience.

Prototipul este compus dintr-un amplificator de sunete,
echipat cu un microfon sensibil, difuzor, analizator de
sunete, sistem de trasmitere a datelor prin Bluetooth.
Sursa de alimentare este un acumulator LiPo 3,7 V.
Dispozitivul VEN’scope V.1 se află în faza de testare,
versiunea beta va fi disponibilă cu opțiunea de
conectare la dispozitive mobile pe platforma Android și
iOS.

This prototype consists of a sound amplifier with a
high-sensitive microphone, a speaker, sound analyzer
and data emitter system through Bluetooth. The source
of power is a 3,7 V LiPo battery.
VEN’scope V.1 device is under testing phase, beta
version will have the option to connect to Android and
iOS devices.

Importanța socio-economică: Dispozitivul-prototip se
referă la medicină, scopul acestuia este de a facilita
procesul didactic al studenților în timpul însușirii
tehnicii de auscultație a sunetelor fiziologice dar și
diferențierea sunetelor patologice în diverse maladii la
pacienți în timp real.

Socio-economic importance: This device-prototype
refers to medicine, it’s purpose is to facilitate the
learning process of students during the acquisition of
the technique of auscultation of physiological sounds
and the differentiation of pathological sounds in various
diseases in patients in real time.

Domenii de aplicare: Semiologie

Application Domains: Semiology
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