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Współpracuj z nami
Od 1994 r. importujemy i sprzedajemy
sprzęt i urządzenia dla branży medycznej,
rehabilitacyjnej i SPA, dokładając wszelkich starań by spełnić oczekiwania naszych
Klientów.

Ponad 30 specjalistów – starannie dobranych, odpowiednio wykwaliﬁkowanych pracuje, by spełnić Wasze potrzeby i zapewnić
100% satysfakcji.

Jesteśmy w Lublinie, Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze i wszędzie tam, gdzie Państwo nas potrzebują.

Oferujemy produkty polskie, jak również
reprezentujemy renomowanych producentów zagranicznych. Niemcy, Słowacja, Słowenia, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja,
Portugalia, USA to tylko część z kierunków,
z których sprowadzamy urządzenia.

Współpracę z Klientami rozpoczynamy od
doradztwa na etapie projektowania placówki, pomocy przy doborze sprzętu, poprzez
dostawę i montaż sprzętu, szkolenie personelu medycznego z obsługi urządzeń, na
serwisowej opiece gwarancyjnej i pogwarancyjnej kończąc.

Naszymi Klientami są m.in. prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie POZ oraz specjalistyczne, DPS-y,
sanatoria, prywatne gabinety lekarskie,
przychodnie rehabilitacyjne, ośrodki SPA,
gabinety odnowy biologicznej, termy, aquaparki i inne.
2017
Producenci zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w konstrukcji urządzeń z zastosowaniem nowszych rozwiązań
technologicznych, poprawiających funkcjonalność wyrobu, a także w celu spełnienia indywidualnych wymagań użytkowników.
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stoły operacyjne eLektromechaniczne

SERIA MODULO, EM 3010, EM 2010

stoły operacyjne

Producentem stołów operacyjnych serii MODULO, EM 3010 i EM 2010
oraz pozostałych stołów operacyjnych prezentowanych w niniejszym
katalogu jest firma nuova bn. nuova bn od ponad 30 lat specjalizuje się
w projektowaniu oraz produkcji najwyższej klasy stołów operacyjnych
oraz szerokiej gamy akcesoriów przeznaczonych dla każdego rodzaju
chirurgii oraz każdego rodzaju ułożenia operacyjnego. Firma nuova bn
posiada siedzibę oraz zakład produkcyjny zlokalizowany w północnych
Włoszech.

Stoły operacyjne serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010 dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań techniczno–użytkowych przeznaczone są do
podtrzymywania pacjenta podczas przeprowadzania operacji i zabiegów
chirurgicznych w zakresie chirurgii ogólnej oraz po zastosowaniu specjalistycznego wyposażenia również podczas zabiegów ortopedycznych,
ginekologicznych, urologicznych, proktologicznych, laryngologicznych,
okulistycznych, naczyniowych a także neurochirurgicznych.
Regulacje funkcjonalne kolumny stołu oraz większości lub wybranych
segmentów blatu dokonywane są za pomocą trwałego i niezawodnego
napędu elektromechanicznego charakteryzującego się doskonałą
precyzją i płynnością dokonywanych ustawień. W stołach operacyjnych
serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010 napęd elektromechaniczny realizowany jest poprzez zastosowanie niezależnych silników elektrycznych
sterujących poszczególnymi, pojedynczymi regulacjami funkcjonalnymi
zarówno samej kolumny, jak również poszczególnych segmentów blatu.
Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania ewentualna awaria silnika
elektrycznego nie powoduje niemożności sterowania elektrycznego
pozostałymi sprawnymi silnikami elektrycznymi odpowiadającymi za
pozostałe regulacje funkcjonalne stołu operacyjnego.
Sterowanie poszczególnymi elektromechanicznymi regulacjami funkcjonalnymi blatu operacyjnego oraz kolumny stołu odbywa się intuicyjnie
za pomocą przewodowego pilota wyposażonego w funkcjonalnie oznakowane przyciski odpowiadające poszczególnym regulacjom kolumny
i blatu stołu. Pilot przewodowy umożliwia ponadto zaprogramowanie
3 lub więcej dowolnych ułożeń operacyjnych, predefiniowanych przez
użytkownika, a następnie wywoływanie ich z pamięci poprzez naciśnięcie
jednego przycisku. Również poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków na pilocie można uruchomić funkcję autopoziomowania blatu oraz
funkcję autopoziomowania poszczególnej regulacji funkcyjnej stołu.
Pilot wyposażony jest ponadto w diodową sygnalizację informującą
użytkownika o ewentualnych nieprawidłowo działających regulacjach
funkcjonalnych stołu. na życzenie użytkownika stół może być również
wyposażony w dodatkowy pilot bezprzewodowy, komunikujący się ze
stołem na zasadzie wiązki światła podczerwonego lub sterownik nożny
(nr kat. Em tP). Dodatkowo stoły serii mODULO zostały wyposażone
w awaryjny panel sterowania stołem umieszczony na kolumnie.
Standardowo stoły operacyjne serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010
wyposażone są w niezależny od podstawowego napędu elektromechanicznego, system mechanicznego rezerwowego sterowania wszystkimi
elektromechanicznymi regulacjami funkcjonalnymi kolumny oraz poszczególnych segmentów blatu, realizowany indywidualnie, awaryjnie
dla każdej regulacji funkcjonalnej oferowanej przez stół operacyjny.
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Prezentowane stoły operacyjne serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010
mogą być wyposażone w blaty operacyjne ogólnochirurgiczne lub blaty
operacyjne specjalistyczne (m.in. wykonane z włókna węglowego)
liczące, w zależności od oferowanego modelu od 2 do 9 części. blaty
operacyjne posiadają możliwość odłączania wybranych segmentów,
zastępowania ich innymi segmentami, modyfikowania liczby ich części,
dając w ten sposób możliwość dostosowania blatu operacyjnego stołu
do aktualnych potrzeb użytkownika. blaty operacyjne na całej długości
blatu są w 100% przenikalne dla promieni RTG. Standardowo pod blatem
stołu znajdują się prowadnice kasety RTG.
Poszczególne części blatów operacyjnych pokryte są bezszwowymi,
antystatycznymi, odejmowalnymi materacami poliuretanowymi, o właściwościach przeciwodleżynowych, przystosowanymi do sterylizacji,
dostępnymi w różnych wysokościach. na życzenie klienta dostępne są
również materace z pamięcią kształtu o wysokości 80 mm.
Stoły operacyjne serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010 są również
produkowane w systemach wymiennych blatów (modele w katalogu
oznaczone symbolem SE MODULO, SE EM 3010 oraz SE EM 2010).

Dopuszczalne maksymalne bezpieczne obciążenie stołów operacyjnych
serii mODULO, Em 3010 oraz Em 2010 liczone we wszystkich pozycjach
blatu wynosi co najmniej 250 kg.
Stoły operacyjne serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010 posiadają
teleskopowe kolumny o przekroju kwadratowym, wykonane całkowicie
ze stali nierdzewnej. Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcyjnemu udało
się zminimalizować wymiary zewnętrzne samych kolumn i tym samym
osiągnąć doskonałe warunki współpracy stołów operacyjnych z aparatami RtG typu ramię c. Wewnątrz kolumn znajdują się zespoły bezobsługowych akumulatorów, doładowywane z sieci 230 V 50/60 Hz oraz
wyposażone we wskaźnik naładowania, które zapewniają odpowiedni
poziom zgromadzonej energii wystarczający na okres do nawet 6 dni
standardowej pracy w warunkach sali operacyjnej.
Stoły operacyjne serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010 posiadają ponadto
możliwość wyboru rodzaju podstawy. Oferowane podstawy wykonane
są ze stali nierdzewnej i charakteryzują się wysokim stopniem ergonomii.
Dostępne są dwa rodzaje podstaw przejezdnych, mobilnych. Pierwsza
płaska podstawa monolityczna, z zabudowanymi kołami, wyposażona
w mechanizm stabilizujący stół do podłoża uruchamiany dźwignią nożną.
Druga otwarta, wyposażona w cztery duże podwójne koła, umożliwiająca
wsunięcie stóp operatora, wyposażona w centralną blokadę kół oraz
blokadę kół w funkcji jazdy na wprost uruchamianą dźwignią nożną.
Stoły operacyjne tej serii mogą być również wyposażone w ultrapłaską
podstawę stacjonarną o wysokości 2,5 cm umożliwiającą przemieszczanie całego stołu operacyjnego za pomocą wózka transportowego
oraz podstawę stałą na trwale montowaną do podłogi.

stoły operacyjne

Elementy konstrukcyjne stołów operacyjnych, tj. ramy blatów operacyjnych,
kolumna stołu, podstawy wykonane są całkowicie ze stali nierdzewnej
wykończonej powłoką antyrefleksyjną oraz pozbawione są elementów
osłonowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Dzięki tym rozwiązaniom
powierzchnie stołów są łatwe do czyszczenia, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, jak również uszkodzenia mechaniczne oraz przede
wszystkim zapewniają maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa
zarówno dla personelu medycznego, jak również samych pacjentów.

blaty operacyjne wyposażone są standardowo w uniwersalne szyny
boczne montażowe (25 x 10 mm), wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane dwustronnie, wzdłuż całej długości blatu umożliwiające montaż
bogatej gamy dodatkowego specjalistycznego wyposażenia.

przycisk
bezpieczeństwa

gniazdo sterowania
rezerwowego

wskaźnik naładowania
akumulatorów
podstawa mobilna
płaska

podstawa
stacjonarna

podstawa mobilna
otwarta
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MODULO

stół operacyjny eLektromechaniczny

wzdłużnym eliminuje konieczność repozycjonowania pacjenta. modułowa
konstrukcja pozwala na swobodne odłączanie i dowolną rekonfiguracje
segmentów blatu wraz ze zmianą orientacji ułożenia pacjenta. Stoły
mODULO dzięki bardzo wytrzymałej i dopracowanej konstrukcji w pełni
spełniają wymagania chirurgii bariatrycznej.
Stoły serii mODULO posiadają wszystkie zalety uznanych stołów serii
3010 a dodatkowo blaty serii mODULO są w pełni zgodne z kolumnami
stołów operacyjnych serii 3010 i 2010.

stoły operacyjne

Stoły operacyjne serii mODULO są najnowszym i najbardziej zaawanasowanym produktem w ofercie nUOVA bn. Wyróżnia je unikalna funkcja w pełni
modułowej konstrukcji pozwalająca na bardzo łatwe, szybkie i bezpieczne
dostosowanie stołu do każdej specjalności i procedury chirurgicznej.
bardzo szerokie zakresy regulacji poszczególnych segmentów blatu
pozwalają na osiągniecie każdej pozycji operacyjnej. Konstrukcja blatu
pozbawiona elementów potrzebnych pozwala na pełne śródoperacyjne
obrazowanie radiologiczne, a w połączeniu z aż 400 mm przesuwem

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis

wartość oferowana

regulacja wysokości blatu

elektromechaniczna

700 - 1200 mm

segment plecowy

elektromechaniczna

-60° - +90°

przechyły boczne

elektromechaniczna

35°

trendelenburg

elektromechaniczna

30°

anty – trendelenburg

elektromechaniczna

45°

przesuw wzdłużny

elektromechaniczna

400 mm
✓

pozycja 0 (autopoziomowanie stołu)

elektromechaniczna

autopoziomowanie indywidualnej regulacji

elektromechaniczna

✓

pamięć ułożeń stołu

elektromechaniczna

7 ułożeń

niezależne silniki elektryczne

elektromechaniczny

niezależny od podstawowego napędu

mechaniczny

napęd podstawowy
napęd rezerwowy
sterowanie

pilot przewodowy / sterownik awaryjny umieszczony na kolumnie /
pilot bezprzewodowy – opcja / sterownik nożny – opcja

Pozostałe regulacje segmentów są zależne od konfiguracji blatu i pozwalają na wykonanie każdej procedury chirurgicznej.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Eres medical.
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EM 3010

stół operacyjny eLektromechaniczny

Seria zawansowanych pod względem oferowanych parametrów techniczno-użytkowych stołów operacyjnych elektromechanicznych przeznaczonych dla wymagających użytkowników. Oferowane regulacje
funkcjonalne kolumny stołu oraz większości segmentów blatu dokonywane są za pomocą napędu elektromechanicznego. Parametrem
użytkowym zasługującym na szczególną uwagę jest bezkonkurencyjny
zakres regulacji wysokości blatu wynoszący 500 mm.

stoły operacyjne

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis

wartość oferowana

regulacja wysokości blatu

elektromechaniczna

710 - 1210 mm

segment plecowy

elektromechaniczna

-400 - +80°

wypiętrzenie piersiowe

elektromechaniczna

170 mm

przechyły boczne

elektromechaniczna

35°

trendelenburg

elektromechaniczna

35°

anty – trendelenburg

elektromechaniczna

45°

przesuw wzdłużny

elektromechaniczna

400 mm
✓

pozycja 0 (autopoziomowanie stołu)

elektromechaniczna

autopoziomowanie indywidualnej regulacji

elektromechaniczna

✓

pamięć ułożeń stołu

elektromechaniczna

3 ułożenia

podgłówek
segment nóg (podnóżki)
pochylenie
odwiedzenie

szerokość blatu

długość blatu (typ blatu – ilość części)
napęd podstawowy
napęd rezerwowy
sterowanie

mechaniczna / manualna

-90° - +40°

2-częściowe

4-częściowe

2-częściowe

4-częściowe

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / manualna

-90° - +20°

-90° - +90°

mechaniczna / manualna

0° - 90°

bez szyn bocznych:

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

„okno” do zdjęć RtG:

420 mm

2200 / 2140 / 2100 / 1980 / 1980 / 1980 / 2080 mm (8- / 7- / 6- / 5- / 4- / 3- / 2-częściowy)
niezależne silniki elektryczne

elektromechaniczny

niezależny od podstawowego napędu

mechaniczny

pilot przewodowy / pilot bezprzewodowy – opcja / sterownik nożny – opcja

maksymalne obciążenie

250 kg

+48 81 502 00 70
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EM 2010

stół operacyjny eLektromechaniczny

stoły operacyjne

Seria stołów operacyjnych elektromechanicznych charakteryzująca się
zawansowanymi parametrami techniczno-użytkowymi. Oferowane regulacje funkcjonalne kolumny stołu lub wybranych jej funkcji oraz większości
lub wybranych segmentów blatu dokonywane są za pomocą napędu
elektromechanicznego. modele oznaczone symbolem EM 2010/S oferują
zastąpienie wybranych regulacji funkcjonalnych elektromechanicznych
odpowiednimi regulacjami mechanicznymi.

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis
EM 2010
regulacja wysokości blatu

elektromechaniczna

730 - 1030 mm

segment plecowy

elektromechaniczna

mechaniczna / sprężyna gazowa

-40° - +80°

wypiętrzenie piersiowe

elektromechaniczna

mechaniczna / przekładnia korbowa

170 mm

elektromechaniczna

elektromechaniczna;
mechaniczna / przekładnia korbowa

20°

przechyły boczne
trendelenburg

elektromechaniczna

30°

anty – trendelenburg

elektromechaniczna

30°

przesuw wzdłużny

elektromechaniczna;
mechaniczna / przekładnia korbowa

elektromechaniczna

300 mm

pozycja 0 (autopoziomowanie stołu)

elektromechaniczna

✓

autopoziomowanie indywidualnej regulacji

elektromechaniczna

✓

pamięć ułożeń stołu
podgłówek
segment nóg (podnóżki)
pochylenie
odwiedzenie

szerokość blatu

długość blatu (typ blatu – ilość części)
napęd podstawowy
napęd rezerwowy
sterowanie

elektromechaniczna

3 ułożenia

mechaniczna / manualna

-90° - +40°

2-częściowe

4-częściowe

2-częściowe

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / manualna

-90° - +20°

4-częściowe
-90° - +90°

mechaniczna / manualna

0° - 90°

bez szyn bocznych:

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

„okno” do zdjęć RtG:

420 mm

2200 / 2140 / 2100 / 1980 / 1980 / 1980 / 2080 mm
(8- / 7- / 6- / 5- / 4- / 3- / 2-częściowy)
niezależne silniki elektryczne

elektromechaniczny

niezależny od podstawowego napędu

mechaniczny

pilot przewodowy / pilot bezprzewodowy - opcja / sterownik nożny - opcja

maksymalne obciążenie
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wartość oferowana

EM 2010/S

250 kg
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em 3010 traumatoLogic
stół operacyjny eLektromechaniczny

Specjalistyczna wersja stołu operacyjnego elektromechanicznego Em
3010 przeznaczona do zastosowania przede wszystkim w chirurgii
urazowej oraz ortopedycznej. W standardowej konfiguracji posiada
jedenastoczęściowy modułowy blat operacyjny, z możliwością modyfikacji i rozbudowy poszczególnych segmentów blatu o dodatkowe części
i specjalistyczne wyposażenie oraz zintegrowaną ze stołem wyciągową
przystawkę ortopedyczną składającą się z dwóch ramion o regulowanej
długości, każde wyposażone w trzy przeguby dla zapewnienia jak największej użyteczności, z możliwością złożenia ramion wyciągowych pod
blatem operacyjnym w sytuacji ich nieużywania.

zintegrowana przystawka
ortopedyczna

parametry techniczne
regulacja wysokości blatu
blat operacyjny

rodzaj regulacji / opis

wartość oferowana

elektromechaniczna

710 - 1210 mm

modułowy - jedenastoczęściowy z możliwością rozbudowy i powiększenia o dodatkowe części

segment plecowy

elektromechaniczna

0° - +80°

segment plecowy

czteroczęściowy
- trzyczęściowy, regulowany, odejmowalny moduł górny;
- jednoczęściowy, stały moduł dolny

segment siedziska

czteroczęściowy
- jednoczęściowy, stały moduł górny;
- moduł dolny - podparcie miednicy z dwoma trójkątnymi odejmowalnymi bocznymi podparciami

przystawka ortopedyczna

zintegrowana z blatem operacyjnym

przechyły boczne

elektromechaniczna

trendelenburg

elektromechaniczna

35°

anty – trendelenburg

elektromechaniczna

45°

35°

przesuw wzdłużny

elektromechaniczna

400 mm

pozycja 0 (autopoziomowanie stołu)

elektromechaniczna

✓

autopoziomowanie indywidualnej regulacji

elektromechaniczna

✓

pamięć ułożeń stołu

elektromechaniczna

3 ułożenia

podgłówek
segment nóg (podnóżki)
pochylenie
odwiedzenie

szerokość blatu

długość blatu
napęd podstawowy
napęd rezerwowy
sterowanie

stoły operacyjne

podparcie miednicy

mechaniczna / manualna

-90° - +30°

2-częściowe

4-częściowe

2-częściowe

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / manualna

-90° - +20°

4-częściowe
-90° - +90°

mechaniczna / manualna

0° - 90°

bez szyn bocznych

480 mm

z szynami bocznymi

540 mm

„okno” do zdjęć RtG

420 mm

11-częściowy

2120 mm

niezależne silniki elektryczne

elektromechaniczny

niezależny od podstawowego napędu

mechaniczny

pilot przewodowy / pilot bezprzewodowy – opcja / sterownik nożny - opcja

maksymalne obciążenie

250 kg

+48 81 502 00 70
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stoły operacyjne eLektromechaniczne
w systemie wymiennych bLatów

stoły operacyjne

SERIA SE MODULO, SE EM 3010,
SE EM 2010

Stoły operacyjne elektromechaniczne w systemie wymiennych blatów
operacyjnych modele SE MODULO, SE EM 3010 i SE EM 2010 charakteryzują się szeregiem nowoczesnych, innowacyjnych i unikatowych
rozwiązań techniczno-użytkowych zwiększających wymiernie możliwości funkcjonalne bloków operacyjnych, przede wszystkim w zakresie
usprawnienia procesu przygotowania pacjenta do zabiegu oraz jego
transportu na bloku operacyjnym. Pacjent wjeżdża na salę operacyjną
na blacie operacyjnym na którym będzie operowany. blat umieszczany
jest na kolumnie stołu operacyjnego, a po zakończonym zabiegu z niej
zdejmowany przy pomocy specjalistycznego wózka transportowego.
następnie pacjent wyjeżdża z sali operacyjnej na tym samym blacie
operacyjnym na którym był operowany. Dzięki temu rozwiązaniu znacząco
ulega skróceniu czas między kolejnymi zabiegami operacyjnymi, jak
również zwiększa się poziom bezpieczeństwa pacjenta. Stoły operacyjne
w systemie wymiennych blatów wpływają również na poprawę warunków
pracy na bloku operacyjnym podnosząc zdecydowanie komfort pracy
personelu medycznego.

kolumny oraz podstawy stołów operacyjnych
Kolumny oraz zintegrowane z nimi podstawy stołów operacyjnych
posiadają wszystkie typowe cechy charakterystyczne dla wszystkich
stołów serii MODULO, EM 3010 oraz EM 2010. Głównymi elementami
różniącymi kolumny obu systemów jest zakres regulacji wysokości blatów (tzw. skok kolumny), wynoszący odpowiednio 500 mm dla sytemów
SE MODULO i SE EM 3010 oraz 300 mm dla SE EM 2010 oraz różne
zakresy niektórych regulacji funkcyjnych kolumny.
Standardowo rekomendowaną podstawą jest ultrapłaska podstawa
stacjonarna o wysokości 2,5 cm, przemieszczana za pomocą wózka
transportowego służącego do transportu blatów. Dodatkowo użytkownik
ma również możliwość wyboru innego rodzaju podstawy, tj. przejezdnej
mobilnej podstawy wyposażonej w kołka transportowe lub podstawy
stałej na trwale montowanej do podłogi.
kolumna z podstawą
stacjonarną

Wymienne blaty operacyjne
Wymienne blaty operacyjne oferowane są w analogicznych konfiguracjach w jakich oferowane są dla poszczególnych serii stołów MODULO,
EM 3010 oraz EM 2010. Dostępne konﬁguracje to standardowe blaty
ogólnochirurgiczne liczące, w zależności od typu blatu od 2 do 9 części
lub specjalistyczne blaty operacyjne przeznaczone szczególnie do
wykonywania zabiegów w zakresie chirurgii urazowej, ortopedycznej lub
w chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii (specjalistyczny blat operacyjny
wykonany całkowicie z włókna węglowego). blaty operacyjne posiadają
możliwość odłączania wybranych segmentów, zastępowania ich innymi segmentami, modyfikowania liczby ich części. blaty operacyjne na
całej długości są w 100% przenikalne dla promieni RTG. Standardowo
wyposażone są prowadnice kasety RTG oraz uniwersalne szyny boczne
montażowe. Elementy konstrukcyjne blatów operacyjnych wykonane są
ze stali nierdzewnej.
Poszczególne części blatów operacyjnych pokryte są bezszwowymi,
antystatycznymi, odejmowalnymi materacami poliuretanowymi, o właściwościach przeciwodleżynowych, przystosowanymi do sterylizacji,
dostępnymi w różnych wysokościach.
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blaty operacyjne ogólnochirurgiczne

Wózki transportowe
Przeznaczone do przewożenia blatów operacyjnych, jak również do
przemieszczania całego stołu operacyjnego (dotyczy ultrapłaskiej
stacjonarnej podstawy stołu wraz kolumną i umieszczonym na niej
blatem operacyjnym). Wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Wyposażone w cztery duże podwójne koła, dźwignię nożną uruchamiającą
centralną blokadę kół lub kierunkową blokadę kół oraz prowadnice
uniemożliwiające nieprawidłowe dokowanie wózka do kolumny stołu.
Dostępne cztery modele wózków transportowych różniące się między
sobą możliwością regulacji wysokości transportowanego blatu realizowanej siłownikiem hydraulicznym za pomocą pedału nożnego oraz
możliwością mechanicznego uzyskania dla przewożonego blatu operacyjnego pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga realizowaną za
pomocą składanej rączki.

SE 1

SE TR 2

SE TR 3

SE TR 4

regulacja wysokości

---

---

725 – 905 mm

725 – 905 mm

trendelenburg
/ anty-trendelenburg

---

20° / 20°

---

20° / 20°

opis / model

Proces przejmowania blatów

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis
SE EM 3010
regulacja wysokości blatu
segment plecowy
wypiętrzenie piersiowe

wartość oferowana

SE EM 2010

SE MODULO

elektromechaniczna

SE EM 3010

SE EM 2010

SE MODULO

710 - 1210 mm

750 - 1050 mm

700 - 1200 mm

elektromechaniczna
elektromechaniczna

-40° - +80°
mechaniczna

-60° - +90°
170 mm

przechyły boczne

elektromechaniczna

35°

20°

35°

trendelenburg

Elektromechaniczna

35°

25°

30°

anty – trendelenburg

Elektromechaniczna

45°

20°

45°

przesuw wzdłużny

Elektromechaniczna

400 mm

300 mm

400 mm

pozycja 0 (autopoziomowanie stołu)

Elektromechaniczna

✓

✓

✓

Elektromechaniczna

✓

✓

✓

autopoziomowanie indywidualnej regulacji
pamięć ułożeń stołu
podgłówek
segment nóg (podnóżki)

pochylenie
odwiedzenie

szerokość blatu

długość blatu
napęd podstawowy
napęd rezerwowy
sterowanie

Elektromechaniczna

3 ułożenia

7 ułożeń

mechaniczna / manulna

-90° - +40°

-90° - +70°

2-częściowe i 4-częściowe
Elektromechaniczna
mechaniczna / sprężyna gazowa
mechaniczna / manualna

stoły operacyjne

Proces przejmowania blatu operacyjnego przez kolumnę stołu lub przez
wózek transportowy realizowany jest w sposób całkowicie zautomatyzowany. Rozpoczyna się bezpośrednio po zadokowaniu wózka do
kolumny stołu. Rozpoczęcie, jak również zakończenie całego procesu
sygnalizowane jest dźwiękowo. Od momentu przejęcia blatu na wózek
aż do momentu ponownego przejęcia blatu przez kolumnę następuje
automatyczna blokada regulacji ruchów kolumny. Wbudowany w kolumnę elektroniczny system automatycznie rozpoznaje orientację
przejmowanego blatu (SE mODULO i SE Em 3010). W związku z tym
najazd z blatem operacyjnym na kolumnę stołu możliwy jest zarówno
od strony głowy lub nóg (SE Em 2010 tylko od strony głowy), pod kątem
do 45° w stosunku do osi stołu.

2-częściowe /
4-częściowe

2-częściowe /
4-częściowe

2-częściowe /
4-częściowe

90° - +25° /
90° - +90°

-90° - +15° /

90° - +90°

mechaniczna / manualna

0° - 90°

0° - 90°

bez szyn bocznych:

480 mm

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

520 mm

„okno” do zdjęć RtG:

420 mm

420 mm

w zależności od konfiguracji blatu; od 940 mm do 2440 mm
niezależne silniki elektryczne

Elektromechaniczny

niezależny od podstawowego napędu

mechaniczny

pilot przewodowy / pilot bezprzewodowy - opcja / sterownik nożny – opcja

maksymalne obciążenie

Dodatkowo panel sterowania na kolumnie

co najmniej 250 kg

+48 81 502 00 70
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stoły operacyjne mechaniczne
SERIA F / SOLARIS

stoły operacyjne

Stoły operacyjne mechaniczne serii F oraz stół operacyjny model Solaris
dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań techniczno-użytkowych
przeznaczone są do podtrzymywania pacjenta podczas przeprowadzania
operacji i zabiegów chirurgicznych w zakresie chirurgii ogólnej oraz, po
zastosowaniu dodatkowego wyposażenia, również do przeprowadzania
różnego rodzaju zabiegów specjalistycznych.

Podstawowa regulacja funkcjonalna kolumny stołu polegająca na regulacji wysokości blatu operacyjnego dokonywana jest dzięki trwałemu
i niezawodnemu siłownikowi hydraulicznemu oraz pompie nożnej.
Regulacja realizowana jest za pomocą pedału nożnego. Wszystkie elementy konstrukcyjne układu hydraulicznego umieszczone są wewnątrz
kolumny stołu w zamkniętym systemie, który eliminuje całkowicie
możliwość wycieku oleju z układu hydraulicznego podczas ewentualnej awarii napędu oraz zapobiega zanieczyszczeniu sali operacyjnej
w trakcie przeprowadzanego zabiegu. Pozostałe regulacje funkcjonalne
kolumny stołu oraz większość regulacji funkcyjnych poszczególnych
segmentów blatów operacyjnych dokonywana jest za pomocą przekładni
mechanicznych, indywidualnie regulowanych przy pomocy niezależnych,
wygodnych w użyciu korb, umieszczonych z boku stołu, pod blatem
operacyjnym (xxx). Korby posiadają składane rączki, dzięki czemu nie
poszerzają szerokości blatu. nie stanowią, tym samym przeszkody dla
operatorów pracujących przy stole operacyjnym. Wybrane mechaniczne
regulacje funkcjonalne segmentów blatów operacyjnych realizowane
są manualnie. część z nich wspomagana jest sprężynami gazowymi
z blokadą, uruchamianymi dźwigniami umieszczonymi w dogodnych
dla operatora miejscach.
Elementy konstrukcyjne stołów operacyjnych, tj. ramy blatów operacyjnych, kolumna stołu, podstawy wykonane są całkowicie ze stali
nierdzewnej wykończonej powłoką antyrefleksyjną oraz pozbawione są
całkowicie elementów osłonowych wykonanych z tworzyw sztucznych
(tzw. harmonijki). Dzięki tym rozwiązaniom powierzchnie stołów są łatwe
do czyszczenia, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, jak
również uszkodzenia mechaniczne oraz przede wszystkim zapewniają
maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno dla personelu
medycznego, jak również samych pacjentów.
Stoły operacyjne serii F w standardowej konfiguracji wyposażone są
w blaty operacyjne ogólnochirurgiczne liczące 5 lub 6 części. Opcjonalnie mogą posiadać blaty operacyjne ogólnochirurgiczne liczące do 10
części. Stoły operacyjne Solaris i F4 hC posiadają standardowo blaty
operacyjne ogólnochirurgiczne składające się z 5 części. Opcjonalnie
dostępne są ich wersje z blatami 7-częściowymi. blaty operacyjne
posiadają możliwość odłączania wybranych segmentów, zastępowania
ich innymi segmentami, modyfikowania liczby ich części, dając w ten
sposób możliwość dostosowania blatu operacyjnego do aktualnych
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potrzeb użytkownika. blaty operacyjne na całej długości blatu są w 100%
przenikalne dla promieni RTG. Standardowo pod blatem stołu znajdują
się prowadnice kasety RTG. Opcjonalnie stoły operacyjne serii F mogą
być wyposażone w blaty operacyjne z możliwością obrotu o 360°.
Poszczególne części blatów operacyjnych pokryte są bezszwowymi,
antystatycznymi, odejmowalnymi materacami poliuretanowymi, o właściwościach przeciwodleżynowych, przystosowanymi do sterylizacji,
dostępnymi w różnych wysokościach.
blaty operacyjne standardowo wyposażone są w uniwersalne szyny
boczne montażowe (25 x 10 mm), wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane dwustronnie, wzdłuż całej długości blatu umożliwiające montaż
bogatej gamy dodatkowego specjalistycznego wyposażenia.
Dopuszczalne maksymalne bezpieczne obciążenie stołów operacyjnych serii F oraz modelu Solaris liczone we wszystkich pozycjach blatu
wynosi 250 kg.
Stoły operacyjne serii F oraz Solaris posiadają teleskopowe kolumny o przekroju kwadratowym, wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej. Dzięki temu
rozwiązaniu konstrukcyjnemu udało się zminimalizować wymiary zewnętrzne
samych kolumn i tym samym osiągnąć doskonałe warunki współpracy
stołów operacyjnych z aparatami RtG typu ramię c. Wewnątrz kolumny
stołu, w zamkniętym systemie umieszczone są elementy konstrukcyjne
układu hydraulicznego.
Stoły operacyjne serii F posiadają możliwość wyboru rodzaju podstawy.
Opcja ta nie dotyczy modelu Solaris, który dostępny jest wyłącznie
z podstawą mobilną otwartą. Wszystkie podstawy wykonane są ze stali
nierdzewnej i charakteryzują się wysokim stopniem ergonomii. Dostępne
są dwa rodzaje podstaw przejezdnych, mobilnych oraz jedna podstawa
stała na trwale montowana do podłogi. Standardowo oferowaną podstawą
jest płaska, mobilna podstawa monolityczna, z zabudowanymi kołami,
wyposażona w mechanizm stabilizujący stół do podłoża uruchamiany
dźwignią nożną. Druga podstawa mobilna wyposażona jest w cztery,
duże podwójne, obrotowe koła z hamulcami, o budowie umożliwiającej
wsunięcie stóp operatora pod podstawę (typ barellato).
Stół operacyjny F4 hC ze względu na specjalistyczne przeznaczenie
dostępny jest ze specyficznymi podstawami przystosowanymi do warunków, w których tego typu stoły są użytkowane.

info@eresmedical.com

F6

stół operacyjny mechaniczny

najwyższej klasy mechaniczny stół operacyjny, charakteryzujący się
doskonałymi parametrami techniczno-użytkowymi, przeznaczony do
potrzeb chirurgii ogólnej oraz po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia dodatkowego przystosowany również do wielu specjalistycznych
i zawansowanych procedur chirurgicznych, w tym szczególnie do operacji i zabiegów w zakresie chirurgii klatki piersiowej. Stół operacyjny
F6 wyposażony jest w blat operacyjny z dwuczęściowym segmentem
pleców umożliwiającym uzyskanie ułożenia blatu w pozycji wypiętrzenia
klatki piersiowej.

stoły operacyjne

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis

wartość oferowana

hydrauliczna / pompa nożna

750 - 1050 mm

segment plecowy

mechaniczna / przekładnia korbowa

-40° - +80°

wypiętrzenie piersiowe

mechaniczna / przekładnia korbowa

170 mm

przechyły boczne

mechaniczna / przekładnia korbowa

20°

trendelenburg

mechaniczna / przekładnia korbowa

30°

anty – trendelenburg

mechaniczna / przekładnia korbowa

25°

mechaniczna (opcja) / manualna

300 mm

regulacja wysokości blatu

przesuw wzdłużny
podgłówek
segment nóg (podnóżki)
pochylenie
odwiedzenie

mechaniczna / manulna
4-częściowe

2-częściowe

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / manualna

-90° - +20°

mechaniczna / manualna

blat operacyjny

szerokość blatu

-90° - +25°

2-częściowe

4-częściowe
-90° - +90°
0° - 90°

6-częściowy / opcjonalnie 8-częściowy
bez szyn bocznych:

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

„okno” do zdjęć RtG:

420 mm

długość blatu

6-częściowy / opcjonalnie 8-częściowy

2100 mm / 2200 mm

blat obrotowy

opcjonalnie

maksymalne obciążenie

360°
250 kg

+48 81 502 00 70
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f4/ec, f4/L i f4/c

stół operacyjny mechaniczny

stoły operacyjne

Wysokiej klasy mechaniczne stoły operacyjne, charakteryzujące się
doskonałymi parametrami techniczno-użytkowymi, przeznaczone do
potrzeb chirurgii ogólnej oraz po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia dodatkowego przystosowane również do wielu specjalistycznych
i zaawansowanych procedur chirurgicznych. Dostępne trzy modele różniące się między sobą przede wszystkim sposobem regulacji segmentu
oparcia pleców oraz zakresem mechanicznego przesuwu wzdłużnego
blatu operacyjnego.

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis
F4/EC
regulacja wysokości blatu
segment plecowy

wartość oferowana

F4/L

F4/C

hydrauliczna / pompa nożna
mechaniczna
/ sprężyna gazowa

mechaniczna
/ przekładnia korbowa

F4/L

mechaniczna
/ przekładnia korbowa

-20° - +90°

mechaniczna / przekładnia korbowa

25°

trendelenburg

mechaniczna / przekładnia korbowa

30°

przesuw wzdłużny

mechaniczna / przekładnia korbowa

segment nóg (podnóżki)
pochylenie
odwiedzenie

300 mm

mechaniczna / manulna

1000 mm
-90° - +25°

2-częściowe

4-częściowe

2-częściowe

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / manualna

-90° - +20°

mechaniczna / manualna

blat operacyjny

szerokość blatu

30°

mechaniczna (opcjonalnie) / manualna

podgłówek

F4/C

750 - 1050 mm

przechyły boczne

anty – trendelenburg

4-częściowe
-90° - +90°
0° - 90°

5-częściowy / opcjonalnie 7-częściowy
bez szyn bocznych:

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

„okno” do zdjęć RtG:

420 mm

długość blatu

5-częściowy / opcjonalnie 7-częściowy

1980 mm / 2140 mm

blat obrotowy

opcjonalnie

360°

maksymalne obciążenie
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250 kg
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SOLARIS

stół operacyjny mechaniczny

Wysokiej klasy lekki mechaniczny stół operacyjny przeznaczony głównie
do potrzeb chirurgii ogólnej, ale również po zastosowaniu odpowiedniego
wyposażenia dodatkowego może być wykorzystywany do przeprowadzania nieskomplikowanych specjalistycznych zabiegów chirurgicznych
niewymagających przechyłów bocznych blatu. Lekka konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, z elementami z aluminium, wyposażona
w podwójne duże koła doskonale sprawdza się w warunkach pracy
szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak również wszelkiego rodzaju
sal zabiegowych i opatrunkowych. Stół operacyjny Solaris stanowi
doskonałe rozwiązanie w przypadkach, gdy wymagana jest niezawodna
praca przy jednoczesnej oszczędności kosztów zakupu i eksploatacji
stołu operacyjnego.

stoły operacyjne

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis

wartość oferowana

hydrauliczna / pompa nożna

700 - 1000 mm

segment plecowy

mechaniczna / sprężyna gazowa

-20° - +80°

przechyły boczne

mechaniczna / przekładnia korbowa

20°

trendelenburg

mechaniczna / sprężyna gazowa

30°

anty – trendelenburg

mechaniczna / sprężyna gazowa

25°

mechaniczna / manulna

-90° - +25°

regulacja wysokości blatu

podgłówek
segment nóg (podnożki)
pochylenie
odwiedzenie

2-częściowe

4-częściowe

2-częściowe

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / manualna

-90° - +20°

mechaniczna / manulna

blat operacyjny

szerokość blatu

długość blatu

4-częściowe
-90° - +90°
0° - 90°

5-częściowy / opcjonalnie 7-częściowy
bez szyn bocznych:

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

„okno” do zdjęć RtG:

420 mm

5-częściowy / opcjonalnie 7-częściowy

1980 mm / 2140 mm

ciężar własny

100 kg

maksymalne obciążenie

250 kg

+48 81 502 00 70
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f4 hc

stół operacyjny mechaniczny

stoły operacyjne

Specjalistyczna wersja stołu operacyjnego F4 posiadająca wszystkie
charakterystyczne cechy stołów operacyjnych mechanicznych z serii F.
Stół przeznaczony do zastosowania w szpitalach polowych, organizowanych do leczenia ofiar działań wojennych, katastrof i klęsk żywiołowych
oraz mobilnych salach operacyjnych.
Stół operacyjny F4 hC umożliwia przede wszystkim szybki montaż
i demontaż poszczególnych części blatu oraz kolumny stołu. Stół może
być wyposażony w specjalistyczną aluminiową skrzynię transportową.
ze względu na specyficzne przeznaczenie, stół operacyjny F4 hC dostępny jest z kilkoma rodzajami podstaw. Standardowa podstawa sta-

cjonarna dzięki zastosowaniu indywidualnej regulacji stóp umożliwia
wypoziomowanie stołu nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach
lokalizacyjnych. Dodatkowo posiada podwójne uchwyty transportowe
ułatwiające szybkie przemieszczanie stołu. Stół może być również
oferowany z mobilną podstawą wyposażoną w cztery duże, podwójne
koła z systemem blokowania. Do zastosowania w salach operacyjnych
mobilnych jednostek medycznych (mobilne sale operacyjne, samoloty – szpitale, statki / okręty szpitalne) stół wyposażony może być
w podstawę na stale montowaną do podłoża lub podstawę przesuwną
w systemie szynowym.

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis

wartość oferowana

hydrauliczna / pompa nożna

750 - 1050 mm

segment plecowy

mechaniczna / sprężyna gazowa

-400 - +850

przechyły boczne

mechaniczna (opcjonalnie) / przekładnia korbowa

20°

trendelenburg

mechaniczna / przekładnia korbowa

30°

anty – trendelenburg

mechaniczna / przekładnia korbowa

30°

mechaniczna / manualna

-90° - +40°

regulacja wysokości blatu

podgłówek
segment nóg (podnóżki)
pochylenie
odwiedzenie
regulacje segmentu nóg
pochylenie
odwiedzenie

2-częściowe

4-częściowe

2-częściowe

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / manualna

-90° - +20°
0° - 90°

mechaniczna / sprężyna gazowa, opcjonalnie manualna

-90° - +30°

mechaniczna / manualna

0° - +90°

5-częściowy / opcjonalnie 7-częściowy
bez szyn bocznych:

długość blatu

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

„okno” do zdjęć RtG:

420 mm

5-częściowy / opcjonalnie 7-częściowy

1980 mm / 2140 mm

ciężar własny

145 kg

maksymalne obciążenie

200 kg

podstawa
stacjonarna
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-90° - +90°

mechaniczna / manualna

blat operacyjny

szerokość blatu

4-częściowe

podstawa
mobilna

podstawa przesuwana
szynowa

info@eresmedical.com

aluminiowa skrzynia
transportowa

ETP

stół endoskopowy

Specjalistyczny stół zabiegowy przeznaczony przede wszystkim ze
względu na konstrukcję podstawy do przeprowadzania wszelkiego
rodzaju badań i zabiegów endoskopowych. Stół posiada podstawę
jezdną w kształcie litery C z asymetrycznie umieszczoną, przesuniętą
do boku, kwadratową kolumną zapewniającą możliwość swobodnego
monitorowania pacjenta aparatem z ramieniem c. blat w 100% przenikalny dla promieni RTG. Standardowo pod blatem prowadnice kasety
RTG. Dzięki doskonałym właściwościom jezdnym, doskonałej ergonomii
oraz odpowiedniemu wyposażeniu dodatkowemu stół może być również
z powodzeniem wykorzystywany jako specjalistyczny wózek transportowy. Dostępne dwa modele różniące się między sobą sposobem regulacji
wysokości blatu oraz części regulacji funkcyjnych.

rodzaj regulacji / opis
EN-ETP EL
regulacja wysokości blatu

wartość oferowana
EN-ETP

elektromechaniczna

hydrauliczna / pompa nożna

660 - 960 mm

mechaniczna / sprężyna gazowa

mechaniczna / sprężyna gazowa

0° - +75°

trendelenburg

elektromechaniczna

mechaniczna / sprężyna gazowa

20°

anty – trendelenburg

elektromechaniczna

mechaniczna / sprężyna gazowa

20°

pozycja 0 (autopoziomowanie stołu)

elektromechaniczna

---

segment plecowy

segment nóg
szerokość blatu

1-częściowy (opcja); mechaniczna / sprężyna gazowa
bez szyn bocznych:

maksymalne obciążenie

-90° - +90°
570 / 650 mm

z szynami bocznymi:

długość blatu
materace

stoły operacyjne

parametry techniczne:

630 / 710 mm
1970 mm

blat 570 mm: odejmowalne, przystosowane do sterylizacji, w kolorze czarnym, grubość 30 mm
blat 650 mm: odejmowalne, przystosowane do dezynfekcji, w kolorze czarnym, grubość 80 mm
możliwość zwiększenia poprzez zastosowanie drążka wspierającego

+48 81 502 00 70

160 kg / 250 kg
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gs-hv / gs

stół do gipsowania

stoły operacyjne

Stoły do gipsowania GS-HV i GS wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w mobilne podstawy jezdne, blaty pokryte odejmowalnymi
materacami oraz standardowo w wielofunkcyjne systemy wyciągowe.
Dostępne dwa modele: GS-hV z hydraulicznie regulowaną wysokością
blatu oraz GS ze stałą wysokością blatu. blaty w 100% przenikalne dla
promieni RTG. Standardowo pod blatami stołów prowadnice kasety
RtG. Dodatkowo blaty operacyjne wyposażone w uniwersalne szyny
boczne montażowe umożliwiające dostosowanie wyposażenia stołu
do aktualnych potrzeb użytkownika.

parametry techniczne:
rodzaj regulacji / opis

wartość oferowana

GS-hV
regulacja wysokości blatu

GS

hydrauliczna / pompa nożna

segment plecowy

stała wysokość

regulowany manualnie

0° - +20°

trendelenburg

mechanicznie / przekładnia korbowa

---

20° / ---

anty – trendelenburg

mechanicznie / przekładnia korbowa

---

20° / ---

opcja

---

przesuw wzdłużny
przechyły boczne
segment nóg (podnożki)
pochylenie
podpora miednicy
ramiona wyciągowe
śruby wyciągowe
podparcie nogi

szerokość blatu

600 mm
18°

2-częściowe, odejmowalne
mechaniczna / manualna

-90° - +80°

zestaw: podpora miednicy z wałkiem zaporowym, regulowany adapter mocujący, kolumna podpory miednicy
z regulacją wysokości oraz regulacją położenia adaptera mocującego
teleskopowe, podwójnie łamane, z możliwością odwiedzenia o 180°, komplet - 2 szt.
zestaw: śruba wyciągowa, podpora śruby wyciągowej, adapter mocujący - 2 komplety
zestaw: regulowane podparcie nogi, kolumna podparcia nogi z zaciskami regulacyjnymi - 2 komplety
bez szyn bocznych:

480 mm

z szynami bocznymi:

540 mm

„okno” do zdjęć RtG:
długość blatu

420 mm
1980 mm

maksymalne obciążenie
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700 - 1000 mm

200 kg
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akcesoria do stołów
operacyjnych
Szeroka gama wyposażenia składająca się z ponad 250 akcesoriów
produkowanych przez nuova bn, do wszystkich zabiegów chirurgii
ogólnej i specjalistycznej.
biuro projektowe nuova bn działa w porozumieniu z wiodącymi chirurgami i specjalistami, co ma na celu dostosowanie do najnowszych
potrzeb ewoluujących wspólnie z postępami badań i odkryć na niwie
medyczno-naukowej oraz adaptację wszystkich akcesoriów nuova bn
do wymagań użytkowników.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w konstrukcji
urządzeń z zastosowaniem nowszych rozwiązań technologicznych,
poprawiających funkcjonalność wyrobu, a także w celu spełnienia indywidualnych wymagań użytkowników.

stoły operacyjne

+48 81 502 00 70
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Lampy operacyjne

Firma RIMSA jest liderem w zakresie technologii oświetlenia diodowego w zastosowaniach medycznych. już w 2002r. RimSA opatentowała pierwszy prototyp lampy z diodowym źródłem światła pod
nazwą PEntALED.
Po bliższym zapoznaniu się z lampami RimSA trudno oprzeć się wrażeniu, że w zasadzie są to przemyślane w każdym calu, zaawansowane
systemy oświetlania pola operacyjnego, opracowane na bazie praw
fizyki i doświadczenia konstrukcyjnego, poddane skomplikowanym
testom wytrzymałościowym (termicznym, elektrycznym, mechanicznym i fotometrycznym) - ich zadaniem jest poprawa warunków pracy
na sali operacyjnej w każdym tego słowa znaczeniu.
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Białe światło
natura zawsze była źródłem inspiracji dla każdego ludzkiego odkrycia.
Słońce jest idealnym źródłem światła, a jego promienie emitują jednorodny
strumień świetlny o takiej samej barwie. Stawiając sobie to jako punkt
wejścia, RimSA zaprojektowała lampy korzystające jedynie z prawdziwych
"białych" diod LED by wyeliminować zaburzenia percepcji chirurgów
w ocenie barw w obrębie pola operacyjnego i uniknąć występowania
niekorzystnych różnokolorowych cieni.
Światło odbite
technologia światła odbitego stosowana we wszystkich lampach z rodziny
Pentaled gwarantuje prawdziwe zimne i głębokie światło ograniczając
zmęczenie i ryzyko oślepienia chirurga. Osiągnięto to dzięki wieloletnim
obliczeniom i testom nad parabolicznymi lustrami odbijającymi całe
spektrum światła emitowanego niezależnie przez każdą z diod LED,
eliminując dyspersję i idealnie skupiając wiązkę światła. Pozwala to na
zmniejszenie ilości potrzebnych diod i obniżenie ilości ciepła emitowanego
w okolicy pola operacyjnego. Dzięki wykorzystaniu fizycznego prawa
odbicia światła, chirurg i personel asystujący nie są nigdy narażeni na
bezpośrednie porażenie strumieniem światła, co znacznie ogranicza
zmęczenie .
Zimne światło
Wzrost temperatury w polu operacyjnym jest proporcjonalny do ilości
i mocy użytych diod LED. RimSA, dzięki technologii "Światła odbitego",
używa mniejszą ilość diod oferując przy tym doskonałe parametry światła.

E-Deep (światło głębokie)
W centrum czaszy lampy zainstalowano dodatkowy 9-diodowy moduł
o specjalnie wyprofilowanych lustrach zapewniający głębię oświetlanego
pola E-Deep daje chirurgowi możliwość operowania w idealnym trójwymiarowym oświetleniu, szczególnie przydatnym przy zagłębieniach.
EndoLed
Funkcja “EndoLed” zapewnia komfortowe oświetlenie w trakcie zabiegów
endoskopowych. Uaktywnienie funkcji zapala jeden z modułów lampy,
nadal pozwalając dowolnie dostosowywać natężenie i temperaturę światła.
E-Szkło
Źródło światła jest chronione przez "E-Glass", czystą, dobrze przepuszczającą światło szybę z hartowanego szkła, powleczoną dodatkowo specjalną
powłoką zabezpieczającą pole operacyjne w przypadku uszkodzenia
szyby. Daje to olbrzymią przewagę nad tradycyjnymi lampami chronionymi przez nieodporne na środki dezynfekcyjne tworzywa sztuczne, albo
niezabezpieczone szkło.

Lampy operacyjne

E-View - sztuka innowacji
E-view to nowatorski system ogniskowania światła, który umożliwia chirurgowi rozszerzyć/zawęzić oświetlane pole operacyjne bez zmiany natężenia
światła w centrum pola (Ec).Regulacja średnicy oświetlanego pola jest
jednym z priorytetowych wymogów stawianych lampom operacyjnym.

Nawiew laminarny
Kopułowaty kształt i co najważniejsze, bardzo niska temperatura na aluminiowej powierzchni lampy, gwarantują swobodny przepływ powietrza
bez żadnych przeszkód i zakłóceń. zastosowanie najwyższej jakości
materiałów i wydajnych wymienników ciepła, pozwala na uniknięcie
problemu większości lamp konkurencji, związanego z wysoką temperaturą prowadzącą do negatywnego zjawiska konwekcji zaburzającego
swobodny przepływ powietrza.
Sterowanie lampą w zasięgu ręki
Panel sterowania umieszczony na przegubie czaszy jest zawsze osiągalny bez względu na położenie czaszy. Lampę można opcjonalnie
wyposażyć we wbudowaną kamerę HD oraz monitory medyczne na
dodatkowych ramionach.
Sterylizowalny uchwyt, który posiada funkcję regulacji natężenia oświetlenia w obszarze „czystym” dla chirurga. Specjalnie zaprojektowany, by
korzystać z funkcji regulacji bez odrywania wzroku od pola operacyjnego.
czasza lampy wyposażona jest w ergonomiczny uchwyt na obwodzie
służący do łatwego manewrowania lampą.

+48 81 502 00 70
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Lampy operacyjne diodowe
unica 520

Lampa operacyjna diodowa
UnicA 520 to najnowszej generacji lampa operacyjna, w której zaawansowane technologie „białego światła” oraz „światła odbitego” zostały
wzbogacone o system 2R, pozwalający na rozprzestrzenienie światła
bez efektu oślepiania.

Lampy operacyjne

Lampa operacyjna Unica 520 to:
 białe oraz jednolite oświetlenie całej powierzchni, nawet przy wprowadzeniu
obiektu pomiędzy czaszę lampy a pole operacyjne.
 łatwa w manewrowaniu, smukła czasza lampy.
 Światło, które nie oślepia.
 Wysoka bezcieniowość dzięki dużej powierzchni emisji światła, technologii
światła odbitego oraz niezaburzonej okrągłej konstrukcji czaszy.
 bezcieniowość uzyskiwana jest bez względu na odległość czaszy od pola operacyjnego.
 Doskonała dystrybucja światła w całym obszarze pola operacyjnego.
 Współczynnik odwzorowania kolorów (cRi) oraz koloru czerwonego (R9)
równe 96.
 7 różnych temperatur barwowych.
 Optymalizacja temperatury pracy diod LED w celu zapewnienia doskonałych
i jednolitych parametrów światła podczas zabiegów.
 Wysoka efektywność przy wyjątkowo niskim zużyciu energii.

System podwójnego odbicia światła
W lampie UNICA światło odbite (pośrednie) wykorzystane w serii produktów
Pentaled, zostało rozbudowane o system 2R. Promienie światła emitowane
przez najnowszej generacji diodę LED, przepuszczane są przez specjalnie
zaprojektowaną asferyczną soczewkę, padając na pierwsze, eliptyczne zwierciadło odbijając się w kierunku drugiego, gładkiego zwierciadła przez które
kierowane jest na pole operacyjne. Za ostatnim zwierciadłem umieszczona
jest specjalnie opracowana powierzchnia, która rozwarstwia oraz kolimuje
promienie emitowanego światła. Duża powierzchnia oświetlanego pola
oraz jego okrągły kształt pozwalają na uzyskanie wysokiego współczynnika
bezcieniowości. System światła odbitego oraz możliwość pracy w różnych
odległościach sprawiają, że lampa charakteryzuje się doskonałymi parametrami wgłębności oświetlenia.

20

info@eresmedical.com

parametry techniczne:
Dane oświetlenia
natężenie oświetlenia

Klx

160

temperatura barwowa

K

3.800 – 4.000
4.200 – 4.400
4.600 – 4.800
5.000

Współczynnik odwzorowania kolorów (cRi)

Ra

96

Średnica oświetlenia d50

mm

110

R9

96

mm

210

mm

210-350

Wgłębność oświetlenia (dla 60%)

cm

49

Wgłębność oświetlenia (dla 20%)

cm

103

W/m2

580

natężenie

V

100-240

zasilanie

Hz

50/60

Pobór mocy

W

41

h

50.000

Energia promieniowania Ee przy natężeniu maksymalnym

Lampy operacyjne

Średnica oświetlenia d10
Regulacja średnicy pola operacyjnego

Dane elektryczne

ilość diod LED
żywotność źródła światła

84

Wersje lampy:

Wersja suﬁtowa

Wersja suﬁtowa z podwójnym

Wersja suﬁtowa

uchwytem

podwójna

+48 81 502 00 70

Wersja jezdna
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pentaLed e-series
Lampy E-series (Pentaled 81, Pentaled 105 i Pentaled 30n) są wynikiem
naturalnej ewolucji cenionych lamp PEntALED i łączą w sobie innowacyjność z najwyższymi parametrami pola operacyjnego.

pentaLed 81

Lampy operacyjne

Lampa operacyjna diodowa
Pentaled 81 jest produktem wysokiej jakości, co zapewnia doskonałą
pracę na najwyższym poziomie.
81 eliptycznych luster podzielonych na 8 modułów, w każdym po 9 diod
LED. Każdy z modułów jest zaprojektowany w sposób zapewniający
idealną ostrość światła bez potrzeby regulacji przy poruszaniu czaszą
lampy. Wiązka światła jest fabrycznie zogniskowana w wielu punktach
w zakresie od 80 cm do 200 cm. System E-View pozwala chirurgowi
dostosowywać zakres oświetlanego pola tak, aby uzyskać idealne światło
do każdego typu zabiegu operacyjnego.
Lampa wyposażona jest w system E-Deep - 9-diodowy moduł o specjalnie
wyprofilowanych lustrach zapewniający głębię oświetlanego pola. E-Deep
daje chirurgowi możliwość operowania w idealnym trójwymiarowym
oświetleniu, szczególnie przydatnym przy zagłębieniach. PEntALED81,
dzięki zastosowaniu zasady odbicia światła, nie oślepia personelu znajdującego się w pobliżu pola operacyjnego. Lekka konstrukcja lampy sprawia,
że jest ona łatwa w obsłudze, mimo to bardzo stabilna.
Regulacja funkcji znajduje się na panelu sterującym lampy:






dobór temperatury barwowej (5000 ° K lub 4500 ° K)
regulacja natężenia światła (do 160 KLX)
regulacja średnicy oświetlanego pola operacyjnego
włącznik/wyłącznik
funkcja oświetlenia endoskopowego wraz niezależną regulacją temperatury
barwowej i natężenia oświetlenia

modułowa budowa płyty elektronicznej, która zasila diody LED gwarantuje
światło ciągłe, nawet podczas awarii diody lub płytki.
Kąt obrotu lampy wynosi 360°. Ruch jest płynny na osi głównej i poprzecznej.

pentaLed 105

Lampa operacyjna diodowa
Pentaled 105 jest najbardziej zaawansowaną lampą E-Series. Posiada
centralny moduł jak lampa PEntALED 81oraz 4 dodatkowe moduły boczne, każdy z 6 diodami LED. taka konfiguracja zapewnia wszystkie zalety
lampy PEntALED 81, a dodatkowo daje dwie niesamowite możliwości:
 jeszcze wyższy stopień bezcieniowości
 zwiększoną wgłębność dzięki podwójnej ogniskowej E-Focus.
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pentaLed 30e

Lampa operacyjna diodowa

PENTALED 30E jest doskonałą lampą w salach operacyjnych i zabiegowych gdzie chirurg potrzebuje małej gabarytowo lampy z rewelacyjnymi
parametrami oświetlenia. Posiada ona 30 eliptycznych luster podzielonych
na 6 modułów, w każdym po 5 diod LED. Wykorzystanie innowacyjnej
technologii w połączeniu z zastosowaniem najwyższej jakości białych
diod LED pozwala na uzyskanie strumienia światła o natężeniu 130 000
lx. Lampę dodatkowo wyposażono w okalający uchwyt brudny i sterylizowalny uchwyt umieszczony centralnie na środku czaszy.
zintegrowany system E-View pozwala chirurgowi dostosowywać zakres
oświetlanego pola tak, aby uzyskać idealne światło do każdego typu
zabiegu operacyjnego.

PENTALED 81

PENTALED 105

Oświetlenie Ec na 1 m odległość

160.000 lx

160.000 lx

140.000 lx

temperatura barwowa (±5%) [K]

4.500 / 5.000

4.500 / 5.000

4.500 / 5.000
96 Ra

Wskaźnik odwzorowania barw cRi

PENTALED 30E

96 Ra

96 Ra

R9

≥90

≥90

≥90

ilość diod Led

81

105

30E

Ogniskowa
Średnica pola oświetlenia ustawiana w zakresie od – do [cm]
Regulacja średnicy oświetlenia

Stała

Stała

Stała

19 - 32

20-32

16-30
elektroniczna

elektroniczna

elektroniczna

Średnica pola oświetlenia d50 [mm]

90

100

80

Średnica pola oświetlenia d10 [mm]

190

200

160

Głębokość oświetlenia L1 + L2 [cm]

103

100

95

maksymalne napromieniowanie [W/m2]

392

410

299

5.000 – 20.000

5.000 – 20.000

9.000 – 25.000

2,45

2,56

2,99

0,002

0,002

0,002

>50.000

>50.000

>50.000

100 ÷ 240

100 ÷ 240

100 ÷ 240

24

24

24

50/60

50/60

50/60

Funkcja oświetlenia endoskopowego wraz z regulacją temperatury barwnej i natężenia [lx]
Promieniowanie/naświetlenie [mW/m2lx]
maksymalne napromieniowanie UV z dł. fali mniejszej od 400nm [W/m2]
żywotność źródła światła diodowego led [h]

Lampy operacyjne

parametry techniczne:

DANE ELEkTROTEChNICZNE
Pierwotne napięcie przemienne [Volt ac]
wtórne napięcie stałe [Volt dc]
częstotliwość [Hz]
Pobór mocy [VA]
Regulacja natężenia oświetlenia [%]

145

150

70

25-100
w 10 poziomach

25-100
w 10 poziomach

25-100
w 10 poziomach

DANE OGóLNE
Kolor
Dyrektywa
norma

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

2007/47/Ec

2007/47/Ec

2007/47/Ec

iEc 60601-2-41

iEc 60601-2-41

iEc 60601-2-41

WYMIARY
Średnica czaszy [cm]
Powierzchnia emisji światła [cm2]
ciężar lampy operacyjnej [Kg]

63

79

40

1.782

2.352

712

44

48

35

WYPOSAżENIE OPCjONALNE
zasilacz akumulatorowy

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

Kamera SD/HD

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

Pilot bezprzewodowy

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

naścienny panel sterowania

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

Ramię dla kamery/monitora

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

+48 81 502 00 70
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pentaLed n-series
Rodzina lamp Pentaled n-series powstała w odpowiedzi na przyzwyczajenie części operatorow do manualnej regulacji wielkości pola operacyjnego i potrzeby bardzo dużej średnicy oświetlanego pola operacyjnego.
Podobnie jak inne lampy operacyjne Pentaled, lampy n-series bazują
na białych diodach o naturalnej barwie światła słonecznego 5.000 K.
i unikalnej technologii światła odbitego.

pentaLed 63n

Lampy operacyjne

Lampa operacyjna diodowa
Pentaled 63n posiada 72 eliptyczne lustra podzielone na 8 modułów,
w każdym po 9 diod LED. Każdy z modułów jest mechanicznie ogniskowany za pomocą jednego sterylnego uchwytu. ilość źródeł światła
w połączeniu z eliptycznym kształtem luster pozwoliła na stworzenie
doskonałego strumienia światła o bardzo wysokiej wgłębności,
bezcieniowości i trójwymiarowemu oświetleniu pola operacyjnego.
PEntALED 63n, dzięki zastosowaniu zasady odbicia światła, nie oślepia personelu znajdującego się w pobliżu pola operacyjnego. Wielkość
plamy świetlnej jest regulowana w bardzo dużym zakresie (21 - 42 cm),
co pozwala na dostosowanie lampy do każdego zabiegu.
Wyprofilowana konstrukcja lampy i zmniejszone wymiary skutkują doskonałą manewrowością i stabilnością. za pomocą klawiatury umieszczonej
na czaszy lampy można sterować następującymi funkcjami:





dobór temperatury barwowej (5000 °K lub 4500 °K)
regulacja natężenia światła (do 160 KLX)
regulacja średnicy oświetlanego pola operacyjnego
włącznik/wyłącznik

funkcja oświetlenia endoskopowego wraz niezależną regulacją temperatury barwowej i natężenia oświetlenia

pentaLed 30n

Lampa operacyjna diodowa
PEntALED 30n jest doskonałą lampą w salach operacyjnych i zabiegowych gdzie chirurg potrzebuje małej gabarytowo lampy z rewelacyjnymi
parametrami oświetlenia. Posiada ona 30 eliptycznych luster podzielonych
na 6 modułów, w każdym po 5 diod LED. Wykorzystanie innowacyjnej
technologii w połączeniu z zastosowaniem najwyższej jakości białych
diod LED pozwala na uzyskanie strumienia światła o natężeniu 130 000 lx.
Umieszczony centralnie w czaszy lampy wymienny uchwyt służący do
regulacji plamy świetlnej może być poddawany sterylizacji.
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parametry techniczne:
PENTALED 63N

PENTALED 30N

Oświetlenie Ec na 1 m odległość

160.000 lx

140.000 lx

temperatura barwowa (±5%) [K]

4.500 / 5.000

4.500 / 5.000

Wskaźnik odwzorowania barw cRi

96 Ra

96 Ra

R9

≥90

≥90

ilość diod Led

72

30

zmienna

zmienna

Ogniskowa
Średnica pola oświetlenia ustawiana w zakresie od – do [cm]
Regulacja średnicy oświetlenia

21 - 42

18-30

manualna

manualna

Średnica pola oświetlenia d10 min. Ø [mm]

210

180

Średnica pola oświetlenia d10 maks. Ø [mm]

420

220

Średnica pola oświetlenia d50 min. Ø [mm]

120

90

Średnica pola oświetlenia d50 maks. Ø [mm]

260

130

Głębokość oświetlenia L1 + L2 [cm]
Funkcja oświetlenia endoskopowego wraz z regulacją temperatury barwowej i natężenia [lx]

115

108

5.000 – 20.000

9.000 – 25.000

maksymalne napromieniowanie [W/m2]

399

263

Promieniowanie/naświetlenie [mW/m2lx]

2,61

2,70

maksymalne napromieniowanie UV z dł. fali mniejszej od 400nm [W/m2]
żywotność źródła światła diodowego led [h]

0,001

0,001

>50.000

>50.000

100 ÷ 240

100 ÷ 240

DANE ELEkTROTEChNICZNE
Pierwotne napięcie przemienne [Volt ac]
wtórne napięcie stałe [Volt dc]
częstotliwość [Hz]
Pobór mocy [VA]
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50/60

50/60

145

70

25-100 w 10 poziomach

25-100 w 10 poziomach

DANE OGóLNE
Kolor
Dyrektywa
norma

RAL 9003

RAL 9003

2007/47/Ec

2007/47/Ec

iEc 60601-2-41

iEc 60601-2-41

WYMIARY
Średnica czaszy [cm]

63

40

1.710

712

45

35

zasilacz akumulatorowy

opcjonalnie

opcjonalnie

Kamera SD/HD

opcjonalnie

-

Pilot bezprzewodowy

opcjonalnie

opcjonalnie

Powierzchnia emisji światła [cm2]
ciężar lampy operacyjnej [Kg]
WYPOSAżENIE OPCjONALNE

naścienny panel sterowania

opcjonalnie

opcjonalnie

Ramię dla kamery/monitora

opcjonalnie

opcjonalnie

Lampy operacyjne

Regulacja natężenia oświetlenia [%]
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KOnFiGURAcjE LAmP OPERAcyjnycH PEntALED E-SERiES i n-SERiES

Lampy operacyjne Pentaled można konfigurować w zespoły (2 lub więcej lamp) w dowolny sposób. zespoły są dostępne tylko w wersjach do
montażu sufitowego. Pozostałe konfiguracje lamp przedstawiono w poniższej tabeli.
Lampa/ zespół lamp
Sufitowa

Pentaled 105

Pentaled 81

Pentaled 30E

Pentaled 63N

Pentaled 30N

+

+

+

+

+

Ścienna

+

jezdna

+

+

+
+

+

Szeroka gama akcesoriów zwiększająca funkcjonalność lamp operacyjnych Pentaled E-series i N-series:

Sterowanie przy czaszy

Ścienny panel sterowania

bezprzewodowy pilot

+48 81 502 00 70

zintegrowana kamera SD/HD

Ramię na monitoring
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pentaLed 12 / pentaLed 28
diodowa Lampa zabiegowo – operacyjna

OŚWiEtLEniE DiODOWE LED
Białe światło – aby zapobiec rozbiciu kolorów cieni w polu operacyjnym.
Zimne światło – diody emitują śladowe ilości ciepła co poprawia komfort
pacjenta oraz pracy lekarza.
jasne oraz zimne światło doskonale odwzorowuje kolory zapewniając
wierne odwzorowanie szczegółów w polu operacyjnym. jest to kluczowy
aspekt dla zabiegów chirurgicznych oraz interwencji medycznych
wymagających oświetlenia.
niewielki pobór mocy oraz doskonałe rozprowadzenie ciepła przez
aluminiową kopułę czaszy pozwala osiągnąć żywotność diod LED na
poziomie 50 000 godzin.
Regulację natężenia oświetlenia dokonuje się za pomocą panelu sterowania umieszczonego na czaszy lampy.
Ogniskowanie oraz wielkość pola operacyjnego regulowana jest za
pomocą centralnego uchwytu. Pozostałe parametry takie jak włącz/
wyłącz oraz regulacja natężenia oświetlenia regulowane są poprzez
panel sterowania z klawiaturą membranową. L
ampa może pracować w dwóch temperaturach barwowych: 4500°K
oraz 5000°K.

Pentaled 12

Lampy operacyjne

ERGOnOmiA
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Okrągłe kształty czaszy pozwalają na doskonałą dystrybucję światła
w polu operacyjnym oraz niweluje zaburzenia pracy lekarza.
Ultra płaska obudowa, nie wywołująca zakłóceń pracy lekarzy, wyposażona jest w osłOnę źródeł światła niwelującą ryzyko uszkodzeń
podczas uderzenia.
Uchwyty boczne umieszczone po obu stronach czaszy lampy pozwalają
na swobodne i dowolne ukierunkowanie światła w obszar pola zabiegowego. Lampy Pentaled można łatwo i swobodnie pozycjonować
dzięki możliwości manewrowania we wszystkich osiach.
 mocowanie sufitowe można dowolnie obracać wokół jego osi
 ramię czaszy przemieszcza się pionowo dzięki specjalnie zaprojektowanemu
systemowi sprężynowemu
 czasza lampy może być obracana w osi pionowej oraz poziomej

"Dolny" uchwyt montowany jest "zatrzaskowo" i nadaje się do sterylizacji.
Unikalnie zaprojektowane ramię z wbudowaną sprężyna ruchową gwarantuje stabilność oraz łatwość manewrowania. Opór ramienia można
regulować nawet po wielu latach użytkowania.

info@eresmedical.com

Pentaled 28

saturno-Led

Lampa operacyjna diodowa

Lampa spełniająca wymagania lampy operacyjnej, ale kierowana głównie
do gabinetów zabiegowych, SOR, OiOm, izb Przyjęć etc. Ergonomiczny
system pozycjonowania czaszy w połączeniu z niewielkimi rozmiarami
zapewniają bardzo wysoki komfort pracy. Saturno-led została dodatkowo
wyposażona w regulację natężenia oświetlenia i możliwość zmiany temperatury barwnej. jak w przypadku wszystkich lamp RimSA, Saturno-led
może również pochwalić się żywotnością diod LED > 50 000h.

natężenie światła w odległości 1 m
temperatura barwowa [° K]
Współczynnik odwzorowania barw (cRi)

Pentaled 28

Pentaled 12

Saturno-Led

80.000 lx (5000 k)

50.000 lx

30.000 lx

4.500 / 5.000

5.000

4.500 / 5.000

96 Ra

90 Ra

96 Ra

Średnica pola operacyjnego dla 10% Ec (d10)

270 mm

140 mm

250 mm

Średnica pola operacyjnego dla 50% Ec (d50)

135 mm

85 mm

125 mm

Głębokość oświetlenia zgodnie z normą iEc 60601-2- 41 (L1 + L2) przy 20%

580 mm

1500 mm

2280 mm

220

119

105

maksymalne napromieniowanie [W/m2]
Promieniowanie/naświetlenie [mW/m2lx]
maksymalne napromieniowanie UV z dł. fali mniejszej od 400nm [W/m2]
żywotność źródła światła diodowego led [h]

2,64

2,38

2,82

0,001

0,001

0,001

>50000

>50000

>50000

100 ÷ 240

100 ÷ 240

100 ÷ 240

24

24

24

50/60

50/60

50/60

81

40

35

20-100
w 6 poziomach

50-100
w 6 poziomach

25-100
w 7 poziomach

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

2007/47/Ec

2007/47/Ec

2007/47/Ec

iEc 60601-2-41

iEc 60601-2-41

iEc 60601-2-41

40

40

19,5

>18

>18

>14

Lampy operacyjne

parametry techniczne:

DANE ELEkTROTEChNICZNE
Pierwotne napięcie przemienne [Volt ac]
Wtórne napięcie stałe [Volt dc]
częstotliwość [Hz]
Pobór mocy [VA]
Regulacja natężenia oświetlenia [%]
DANE OGóLNE
Kolor
Dyrektywa
norma
WYMIARY
Średnica czaszy [cm]
ciężar lampy [Kg]
WYPOSAżENIE OPCjONALNE
zasilacz akumulatorowy

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

Kamera SD/HD na oddzielnym ramieniu

opcjonalnie

opcjonalnie

-

Ramię dla kamery/monitora

opcjonalnie

opcjonalnie

-

Lampy Pentaled 28, Pentaled 12 i Saturno-Led dostępne są w wersji jezdnej, sufitowej i naściennej.

+48 81 502 00 70
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PRIMALED / PRIMAFLEX
Lampy zabiegowe diodowe

PRIMALED to zaawansowana technologicznie lampa zabiegowa, gwarantująca doskonałą jakość oświetlenia pola operacyjnego. jej zredukowane rozmiary i doskonałe parametry światła zapewniają komfortowe
użytkowanie produktu. Lampa charakteryzuje się wysokim natężeniem
światła, regulowaną temperaturą barwową oraz wysoką bezcieniowością, co pozwala na jej zastosowanie w szerokim zakresie specjalności
medycznych. Lampa może być używana do każdego rodzaju badań jak
i do zabiegów chirurgicznych.
Lampa zabiegowa Primaled składa się z 9 soczewek LED podzielonych
na dwa odrębne obwody 6+3. Soczewki zostały tak zaprojektowane aby
zapewnić skoncentrowane i głębokie światło. Średnica pola oświetlenia
wynosi 14 cm przy 0,5m. Wbudowany system sprężynowy „ergo-spring”
czyni lampę PRimALED stabilną i pozwala na łatwą obsługę.
Radialny układ soczewek i świetlówek o dużej średnicy (195mm) zezwalają
na światło bezcieniowe i trójwymiarowe.

Lampy zabiegowe

PRIMAFLEX to wersja lampy Primaled wyposażona w elastyczne ramie
typu "gęsia szyja" pozwalające na wygodne manewrowanie lampą
i jeszcze lepsze oświetlenie pola zabiegowego.

Primaﬂex

ALFA-LED

Lampa zabiegowa diodowa

Alfa-Led to niewielka lampa do drobnych zabiegów oraz badań i diagnostyki wyposażona w 3 białe diody wysokiej mocy dające światło
o natężeniu 35.000 lx.
Dzięki doświadczeniom w konstruowaniu najwyższej jakości lamp operacyjnych, każde źródło światła posiada niezależne zasilanie, a średni
czas życia diod zastosowanych w lampie Alfa-Led to 50.000 godzin.
Umieszczenie lampy na giętkim ramieniu typy „gęsia szyja” zapewnia
możliwość precyzyjnego ustawienia lampy.
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Primaled

A 06

Lampa zabiegowa haLogenowa

Lampa A/06 posiada dwie żarówki halogenowe i zapewnia natężenie
40.000 lx. żarówki są zasilane niezależnie i w przypadku spalenia jednej
z nich, druga służy jako zapasowe źródło światła. żarówki znajdują się
za szklaną przesłoną zabezpieczającą. Obudowa żarówek wyposażona
w ergonomiczny uchwyt do precyzyjnego umiejscowienia źródła światła.
całość konstrukcji bardzo stabilna i dobrze wyważona.
Lampa najchętniej nabywana w wersji mobilnej. może być także zamontowana do blatu, szyny lub ściany. Szereg dobrze zaprojektowanych
przegubów sprawia, że całość jest elastyczna w ustawieniach i wygodna
do manewrowania.

PrimaFlex

Alfa-Led

A06

Diodowe

Diodowe

Diodowe

Halogenowe

Liczba źródeł światła

12 (9+3)

12 (9+3)

3

2

nateżenie światła
w odległości 50 cm

86.000 lx

86.000 lx

35.000 lx

40.000 lx

95 Ra

95 Ra

95 Ra

93 Ra

4.500/5.000 K

4.500/5.000 K

4.200 K

3.000 K

25% - 100% w poziomach

25% - 100% w poziomach

-

180 mm

Współczynnik odwzorowania
barw (cRi)
temperatura barwowa
Regulacja natężenia światła
Średnica plamy świetlnej
w odległości 50 cm

140 mm

140 mm

140 mm

żywotność źródła światła

50.000 h

50.000 h

50.000 h

5.000 h

Średnica reflektora

195 mm

195 mm

86 mm

140 mm

Pobór mocy
Dyrektywa medyczna
Funkcje dodatkowe

PrimaLed
PrimaFlex

21 VA

21 VA

35VA

40W

2007/47/Ec

2007/47/Ec

2007/47/Ec

2007/47/Ec

bezcieniowość

bezcieniowość,
Ramię „gęsia szyja”

Ramię „gęsia szyja”

montaż do sufitu

Statyw jezdny

montaż do ściany

montaż do ściany z szyną

+

+

+

+

+

+

+

+

+

montaż do blatu

Alfa-Led

+

+

+

+

A06

+

+

+

+

+48 81 502 00 70

Lampy zabiegowe

PrimaLed
typ oświetlenia
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mevacs m20d

ssak z unikaLną funkcją drenażu
jedyny ssak na polskim rynku o takich możliwościach. Ssak posiada trzy
tryby pracy: drenaż w zakresie od 0 do 6 kPa (0 do 60 cm H2O), tryb ssania
delikatnego (dzieci, noworodki, tkanki delikatne) oraz tryb ssania klasycznego
przy pełnej mocy. Użytkownik wybiera za pomocą przełącznika tryb, który
jest mu w danej chwili potrzebny.
Ssaki mogą być wykorzystane na oddziałach pooperacyjnych przy drenażu z opłucnej, na torakochirurgii, anestezjologii, intensywnej terapii,
chirurgii, ortopedii, oddziałach dziecięcych i wewnętrznych. możliwe są
inne zastosowania w zakresie parametrów technicznych.

Tryby pracy:

ssaki medyczne

 drenaż w zakresie od 0 do 6 kPa (0 do 60 cm H2O)
 tryb ssania delikatnego z ograniczeniem do 35 kPa
 tryb ssania w pełnym zakresie od 0 do 72 kPa

mevacs m20 / mevacs m30
ssak eLektryczny

Prosta obsługa i wysoka niezawodność sprawiają, że ssaki mevacs m20
i mevacs m30 znajdują zastosowanie w szpitalach, pogotowiach i hospicjach. Urządzenia posiadają praktycznie nieograniczone możliwości
konfiguracji wyposażenia na życzenie klienta.
Ssaki mevacs m20 i m30 mogą być wykorzystane na anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii,
hospicjach, pogotowiu ratunkowym, w gabinetach lekarza rodzinnego
i opiece nad pacjentem w domu. możliwe są inne zastosowania w zakresie
parametrów technicznych.
parametry techniczne:

Pompa
masa
Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.)
Przepływ

Mevacs M20

Mevacs M30

próżniowa
bezolejowa

próżniowa
bezolejowa

próżniowa
bezolejowa

7 kg

< 6 kg

< 6 kg

ok. 40 x 21 x 37 cm

ok. 40 x 18 x 37 cm

ok. 40 x 18 x 37 cm

1,5-15 l/min.

28 l/min.

32 l/min.

maks. podciśnienie

72 kPa

82 kPa

82 kPa

Głośność

<40 db

45 db

45 db

zasilanie

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

3m

3m

3m

+

+

Przewód zasilający (długość)
Praca ciągła 24 h na dobę

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:
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Mevacs M20D







pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
zbiornik zabezpieczający
komplet przewodów
filtr bakteryjny
manometr niskiego ciśnienia

 wózek jezdny
 zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l z poliwęglanu
lub polisulfanu
 pojemniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny
 zbiornik do odkładania kateterów

+

 pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
 komplet przewodów
 filtr bakteryjny

 pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
 komplet przewodów
 filtr bakteryjny

 wózek jezdny
 zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 pojemniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny

 wózek jezdny
 zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 pojemniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny

info@eresmedical.com

mevacs 40 / mevacs 50

ssak eLektryczny sterowany eLektronicznie
nowa generacja ssaków elektrycznych sterowanych elektronicznie – są
to jedyne takie urządzenia na rynku europejskim. Obsługa jest bardzo
prosta z przebiegiem odsysania sterowanym mikroprocesorem. Sprawia
to, że ssaki mevacs 40 i mevacs 50 mają szerokie zastosowanie w chirurgii, neurochirurgii, chirurgii plastycznej, ginekologii, drenażu ciągłym
w obrębie klatki piersiowej, na oddziałach pooperacyjnych jak również
przy odsysaniu z dróg oddechowych. Ssaki mają możliwość odsysania
klasycznego oraz za pomocą specjalnych programów.

Tryby pracy:
 ssanie ciągłe (klasyczne) w zakresie 0-93 kPa
 ssanie z funkcją StAnDby – ssak się wyłącza i włącza samodzielnie nie
absorbując obsługi
 ssanie pulsacyjne w zakresie 0-93 kPa (chirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastyczna)
 tryb ekstrakcji próżniowej (VE)
 ssanie delikatne w trybie drenażu w zakresie 0-20 kPa (torakochirurgia,
oddziały pooperacyjne)

ssaki medyczne

mevacs m38 / mevacs m46
ssak eLektryczny

Ssaki o dużej wydajności do wszystkich zastosowań w chirurgii, ginekologii, liposukcji i na oddziałach pooperacyjnych. Pompa bezolejowa
zapewnia niezawodność, zaś filtr bakteryjny i węże silikonowe ze
zbiornikami nietłukącymi najwyższą sterylność przy pracy.
Dowolna konfiguracja na życzenie klienta. Ssaki mogą być wykorzystane
na bloku operacyjnym, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii, liposukcji. Ssak można
rozbudować o system do drenażu długoterminowego.
możliwe są inne zastosowania w szerokim zakresie ich parametrów
technicznych. modele różnią się wielkością przepływu (mevacs m46
– 50 l/ min., mevacs m38 – 40 l/min.).

parametry techniczne:






Mevacs 40

Mevacs 50

Mevacs M38

Mevacs M46

próżniowa
bezolejowa

próżniowa
bezolejowa

próżniowa
bezolejowa

próżniowa
bezolejowa

< 11 kg

< 11 kg

< 10,5 kg

< 10,5 kg

ok. 54 x 23,5 x 43 cm

ok. 54 x 23,5 x 43 cm

ok. 54 x 23,5 x 43 cm

ok. 54 x 23,5 x 43 cm

40 l/min.

50 l/min.

40 l/min.

50 l/min.

93 kPa

93 kPa

93 kPa

93 kPa

45 db

45 db

45 db

45 db

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

4m

4m

4m

4m

+

+

+

pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l
zbiornik zabezpieczający 0,5 l
komplet przewodów
filtr bakteryjny

 wózek jezdny
 zbiorniki 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 zbiorniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny
 system do drenażu z opłucnej
 zbiornik do odkładania kateterów






pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l
zbiornik zabezpieczający 0,5 l
komplet przewodów
filtr bakteryjny

 wózek jezdny
 zbiorniki 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 zbiorniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny
 system do drenażu z opłucnej
 zbiornik do odkładania kateterów






pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l
zbiornik zabezpieczający 0,5 l
komplet przewodów
filtr bakteryjny

 wózek jezdny
 zbiorniki 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 zbiorniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny
 system do drenażu z opłucnej
 zbiornik do odkładania kateterów

+48 81 502 00 70

+





pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l
zbiornik zabezpieczający 0,5 l
komplet przewodów
filtr bakteryjny

 wózek jezdny
 zbiorniki 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 zbiorniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny
 system do drenażu z opłucnej
 zbiornik do odkładania kateterów
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mevacs m30-230/12v

mevacs m20-230/12v

ssak z zasiLaniem akumuLatorowym,
sieciowym i z gniazda 12 v

ssak z zasiLaniem akumuLatorowym
i sieciowym

Ssak z akumulatorem wewnętrznym o przepływie maksymalnym powyżej 30 l/min.
Główne zastosowania: intensywna terapia, izby przyjęć, karetki, hospicja,
opieka nad pacjentem w domu, transport chorych i inne w szerokim
zakresie parametrów technicznych.

ssaki medyczne

Ssak z akumulatorem wewnętrznym o przepływie maksymalnym 18 l/min.
Główne zastosowania: hospicja, opieka nad pacjentem w domu, transport
chorych i inne w szerokim zakresie parametrów technicznych.

mevacs s30/30

ssak eLektryczny ze zraszaczem
Ssak mevacs S30/30 to urządzenie o niespotykanej konstrukcji – ssak
ze zraszaczem, składający się dwóch sekcji: ssącej i tłoczącej, pracujących niezależnie od siebie. cecha ta sprawia, że ssak ten ma szczególne
zastosowanie w ortopedii i endoskopii. Doskonałe parametry techniczne
pozwalają stosować go również na chirurgii, anestezjologii, ginekologii,
rektoskopii i w innych specjalnościach medycyny.
parametry techniczne:

Pompa
masa
Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.)
Przepływ
maks. podciśnienie

Mevacs M30-230/12V

Mevacs S30/30

próżniowa
bezolejowa

próżniowa
bezolejowa

próżniowa
bezolejowa

3,2 kg

< 6,5 kg

< 11,1 kg

ok. 28 x 18 x 35 cm

ok. 38 x 21,5 x 28 cm

ok. 54 x 23,5 x 43 cm

18 l/min.

32 l/min.

36 l/min.

80 kPa

82 kPa

80 kPa; maks. ciśnienie zraszacza 55kPa

Głośność

55 db

55 db

45 db

zasilanie

230 V, 50/60 Hz; akumulator
zewnętrzny (czas pracy 80 min.)

230 V, 50/60 Hz; akumulator zewnętrzny (czas
pracy 50 min.); z gniazda 12 V Dc

230V, 50/60 Hz

3m

3m

4m

-

-

-

Przewód zasilający (długość)
Praca ciągła 24 h na dobę

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:
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Mevacs M20-230/12V

pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
komplet przewodów
filtr bakteryjny
przewód do podłączenia do gniazda 12 V

 pojemnik z tworzywa nietłukącego 0,5 l
 komplet przewodów
 filtr bakteryjny






 zbiorniki o pojemności 1 l z poliwęglanu
z dodatkowym uchwytem
 torba transportowa

 wózek jezdny
 zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l z poliwęglanu
lub z polisulfanu
 pojemniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny
 zbiornik do odkładania kateterów
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pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l
zbiornik zabezpieczający 0,5 l
zbiornik ciśnieniowy 1 l
komplet przewodów
filtr bakteryjny

 wózek jezdny
 zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 pojemniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny
 zbiornik do odkładania kateterów
 wieszak na płyny infuzyjne

mevacs

ssak eLektryczny

ssak eLektroniczny z paneLem dotykowym

Ssak o bardzo dużej wydajności do zastosowań w chirurgii, ginekologii,
chirurgii plastycznej, liposukcji i na oddziałach pooperacyjnych. Pompa
bezolejowa zapewnia niezawodność, zaś filtr bakteryjny i węże silikonowe
ze zbiornikami nietłukącymi najwyższą sterylność przy pracy. Ssaki mogą
być wykorzystane na bloku operacyjnym, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii. możliwe
są inne zastosowania w szerokim zakresie parametrów technicznych.

Sterowanie z ekranu dotykowego
Elektroniczny system zabezpieczenia przed przelaniem
W pełni automatyczna ekstrakcja próżniowa
Regulacja trybów pracy: drenaż, odsysanie pulsacyjne oraz ekstrakcja próżniowa bezpośrednio na urządzeniu.
 bardzo cicha praca
 bezkontaktowy elektroniczny czujnik przepełnienia





ssaki medyczne

mevacs m90

parametry techniczne:








Mevacs M90

Mevacs

próżniowa
bezolejowa

Próżniowa
bezolejowa

33 kg

Do 11 kg bez wózka

50 x 50 x 108 cm

550x260x420 mm

108 l/min.

40 /min

92 kPa

93 kPa (700 mmHg); tryb drenaż do - 20 kPa (150 mmHg); Ssanie pulsacyjne - do - 93 kPa
(700 mmHg); Funkcja StAnDby; Funkcja Vacuum Extractor

45 db

45 db

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

4m

4m

+

+

pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l - 2 szt.
podstawa z systemem jezdnym
zbiornik zabezpieczający 0,5 l - 2 szt.
komplet przewodów
filtr bakteryjny
cylinder do odkładania kateterów

 wąż ssący pacjenta
 filtr antybakteryjny
 zbiornik 2l z pokrywą






 zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
 zbiorniki jednorazowego użytku
 sterownik nożny

+48 81 502 00 70

wózek jezdny
kosz na akcesoria
przystawka do drenażu 40 cm/H2O
dodatkowe zbiorniki 1 l, 2 l, 4 l
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akcesoria ekspLoatacyjne do ssaków
Zbiorniki z poliwęglanu
Akcesoria z poliwęglanu nadają się do sterylizacji w autoklawie w temp.
121°c.
zbiorniki z poliwęglanu oferowane są w następujących pojemnościach:





0,5 l - pokrywa z poliwęglanu zakręcana
1,0 l - pokrywa z poliwęglanu zakręcana
2,0 l - pokrywa z poliwęglanu wciskana lub pokrywa z poliwęglanu zakręcana
4,0 l - pokrywa z poliwęglanu wciskana

Zbiorniki z polisulfanu
Akcesoria z polisulfanu nadają się do sterylizacji w autoklawie w temp.
134°c. zbiorniki z poliwęglanu oferowane są w następujących pojemnościach:
 1,0 l - pokrywa z polisulfanu zakręcana
 2,0 l - pokrywa z polisulfanu wciskana
 4,0 l - pokrywa z polisulfanu wciskana

Filtry antybakteryjne

Zbiorniki jednorazowe

 2200/02 - filtry hydrofobowe z blokadą zabezpieczają one pompę ssaka
w przypadku przepełnienia zbiorników. Odznaczają się dużą efektywnością
(do 99,99999%) filtrowania cząstek o średnicy większej niż 0,027 mikrona
(tj. mniejszych niż wirusy Hepatitis typu A, b, c).
 mSF bez blokady hydrofobowej

ssaki medyczne

Węże ssące wykonane z silikonu nie przenoszącego ładunków elektrostatycznych.
Średnica 10 mm, 8 mm, 6 mm,
grubość ścianki 3 mm.

rvtm

reguLator ssania
Regulator ssania jest urządzeniem membranowym umożliwiającym
regulację ssania generowanego przez centralny system próżniowy.
Wyposażony jest dodatkowo w butelkę posiadającą filtr bakteriobójczy
oraz zabezpieczenie przed przelaniem się wydzielin.

Wersje regulatorów ssania:
 zakres regulacji: 0-250 mbar, 0-600 mbar, 0-1000 mbar z lub bez butelki
zabezpieczającej (z wyjściem na wąż)
 montowany bezpośrednio do punktu poboru VAc
 montowany na szynę za pomocą uchwytu

Regulator ssania wchodzi w skład zestawu do odsysania, który ponadto
składa się ze zbiorników na wydzieliny z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, stojaka, uchwytów, węży, pojemników na dreny. zbiorniki
mogą być 1,2 lub 4 l.

reguLator ssania
ciśnieniowy – inżektorowy tm

Regulator ssania inżektorowy wytwarza ssanie z gazu będącego pod
ciśnieniem, tj. z tlenu lub sprężonego powietrza. Umożliwia jego regulację i pomiar.
Oferowane wersje:
 podłączony bezpośrednio do punktu poboru
 mocowany do szyny z dodatkową butelką zabezpieczającą przed przelaniem
się wydzielin
 do tlenu
 do sprężonego powietrza

34

Parametry:
 zakres wskazań 0-800 mbar
 przepływ 40 l/min.
 filtr wyciszający

Regulator musi być połączony z systemem zawierającym butle na
wydzieliny i dreny do odsysania.

info@eresmedical.com

kriopoL k-20

aparat do kriochirurgii
Urządzenie do Kriochirurgii KRiOPOL K-20 przeznaczone jest do miejscowego zamrażania chorej tkanki.czynnikiem chłodniczym zapewniającym
szybkie i skuteczne zamrażanie jest ciekły azot o temp. -196° c. zamrożenie
tkanki następuje przez kontakt z chłodzoną końcówką roboczą krioaplikatora. możliwe jest też stosowanie bezpośredniego natrysku ciekłym
azotem aplikatorem typu spray. Urządzenie może być wyposażone
w dowolny zestaw wymiennych krioaplikatorów co pozwala na jego
wykorzystanie w wielu specjalnościach.
 Pojemność zbiornika 20 dm3
 Urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe
przemieszczanie
 Urządzenie wyposażone jest w zbiornik na ciekły azot o poj. 20 l (istnieje
możliwość dokupienia dodatkowych zbiorników)
 Posiada elastyczną linię przesyłową ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny
i bezpieczny sposób wykonywanie zabiegów.
 Urządzenie wyposażone jest w trzy dowolnie wybrane aplikatory kontaktowe
danej specjalności oraz aplikator typu spray. (istnieje możliwość dokupienia
dodatkowych aplikatorów wg. cennika)
 Posiada stały pomiar ilości azotu w zbiorniku
 Przy dłuższych mrożeniach można uruchomić funkcje termoregulacji pozwalającą na znaczną oszczędność azotu.

cryo-s mini

kriochirurgia

aparat do kriochirurgii
Aparat cryo-S mini jest najmniejszym aparatem do kriochirurgii w Polsce. Przeznaczony jest do miejscowego, szybkiego zamrażania zmian patologicznych
za pomocą krioaplikatora natryskowego lub z użyciem sond kontaktowych.
Krioaplikatory natryskowe, sondy SD10, posiadają możliwość płynnej regulacji
wielkości strumienia i mocy chłodniczej. ta funkcja pozwala na zamrażanie
zmian od bardzo małych o kilku milimetrach sześciennych objętości do zmian
dużo większych do kilkudziesięciu centymetrów sześciennych.
Aparat zaleca się używać w zestawach z sondami dermatologicznymi.

cryo-s cLassic
aparat do kriochirurgii

Cryo-S Classic to aparat przeznaczony do miejscowego, szybkiego
i skutecznego zamrażania tkanki za pomocą wymiennych krioaplikatorów (sond). Polecany tam, gdzie ważna jest wygoda pracy, ale też
zaawansowana kontrola mrożenia w czasie zabiegu.
Aparat Cryo-S Classic tworzy zestawy z różnymi rodzajami sond:
sondy ginekologiczne, sondy chirurgiczne i proktologiczne, sondy
dermatologiczne, sondy flebologiczne

cryo-s eLectric ii
aparat do kriochirurgii

cryo-S Electric ii to model aparatu do kriochirurgii łączący w sobie
wszechstronność, niezawodność i prostotę użytkowania. Użytkownik może
wybrać jeden z dwóch sposobów sterowania pracą aparatu: za pomocą
przycisku nożnego lub dotykowego ekranu. Aparat umożliwia również
wybór jednego z dwóch niezależnych trybów pracy: automatycznego lub
manualnego. Aparat cryo-S Electric ll pracujący w trybie automatycznym
przeprowadza cały cykl mrożenia bez konieczności dodatkowych regulacji,
a na ekranie są wyświetlane wszystkie informacje o stanie i postępach
zabiegu. Dla ułatwienia pracy operatora najważniejsze informacje, a także
alarmy komunikowane są głosowo. W razie potrzeby można użyć trybu
manualnego w celu „domrożenia”. Aparat sam dobiera optymalne dla
używanej sondy parametry pracy, a w przypadku jej niedrożności automatycznie wykonuje procedurę czyszczenia.

Aparat do kriochirurgii cryo-S Electric ii może być wyposażony w sondy
o różnych wielkościach i kształtach, dzięki temu ma zastosowanie w wielu
specjalnościach medycznych, np.: ginekologia, okulistyka, laryngologia,
flebologia, urologia i inne.

+48 81 502 00 70
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Rodzina diatermii chirurgicznych SURTRON® obejmuje aparaty małej
i średniej mocy skierowanie głównie do sal zabiegowych, małych sal
operacyjnych, ambulatoriów oraz pracowni endoskopowych.
Są to dobrze znane i sprawdzone na rynku aparaty elektrochirurgiczne,
w pełni sterowane mikroprocesorem, który monitorując zadane parametry pracy urządzenia informuje o mogących się pojawić problemach
i przekroczeniach sugerowanej mocy pracy na tkance.
Urządzenia są wyposażone w szereg funkcji ułatwiających prace jak:
zapamiętywanie przez urządzenie ostatnich stosowanych parametrów
pracy, regulację głośności sygnalizacji pracy urządzenia.
Diatermie SURTRON® cechują się dodatkowo wysoką ergonomią pracy:
aktywacja urządzenia może być dokonana za pomocą pedałów nożnych

oraz przyciskami na uchwycie, natomiast sterowanie zmianą ustawionych trybów pracy urządzenia można z poziomu panelu przedniego lub
również przy użyciu przycisków znajdujących się na uchwycie roboczym.
Diatermie SURtROn® są stosowane w wielu dziedzinach dzięki bardzo
szerokiemu wachlarzowi współpracujących z nimi akcesoriów:
 elektrody monopolarne,
 elektrody bipolarne,
 elektrody neutralne,
 elektrody artroskopowe,
 elektrody endoskopowe,
 elektrody laparoskopowe

surtron 50d

diatermia chirurgiczna
SURtROn 50 D to diatermia przeznaczona do doraźnego użycia w zabiegach
chirurgicznych wykonywanych w salach zabiegowych.
Umożliwia wykonywanie cięć monopolarnych, cięć koagulacyjnych, funkcji
koagulacji oraz funkcji bipolarnej koagulacji.
możliwe jest użycie elektrody pojedynczej biernej (neutralnej).

diatermie chirurgiczne

Zastosowanie:
 zabiegi chirurgiczne
 stomatologia
 może być użyteczne również przy udzielaniu pierwszej pomocy

surtron 80d

surtron 80, 120, 160, 200

diatermia chirurgiczna

diatermia chirurgiczna

SURTRON 80D urządzenie elektrochirurgiczne przeznaczone do generowania i dostarczania prądu do cięcia, cięcia z koagulacją, koagulacji i mikro
koagulacji monopolarnej.
możliwe jest użycie następujących elektrod: pojedynczej biernej (neutralnej)
elektrody płytkowej lub elektrody z rozdzielnymi strefami przewodności
umożliwiającej sprawdzanie oporności płytki mocowanej do pacjenta
podczas zabiegu elektrochirurgicznego.

parametry techniczne:
SURTRON 50D
cUt: 50 W → 400 Ω
maksymalna moc cUt / coag 1: 45 W → 400 Ω
wyjściowa cUt / coag 2: 40 W → 400 Ω
cOAG : 40 W → 400 Ω
maksymalna moc micRO
częstotliwość pracy

-

20 W → 600 Ω

600 kHz

700 kHz

F

F

moc do wyboru

115-230 Vac

115-230 Vac

50-60 Hz

50-60 Hz

maksymalny pobór mocy

200 VA

230 VA

Waga

2.5 kg

2.5 kg

190x85x239 mm

190x85x239 mm

Wymiary urządzenia SxWxG

Programy:






cUt cięcie gładkie
bLEnD cięcie mieszane / z podwyższonym stopniem koagulacji
FORcED cOAG koagulacja forsowna
SOFt cOAG koagulacja miękka (biała) bez karbonizacji
biPOLAR cOAG koagulacja dwubiegunonowa / bipolar

bezpieczeństwo pacjenta, dzięki możliwości użycia elektrody neutralnej.
Stałe monitorowanie parametry obwodu wyjściowego.

cUt: 80 W → 400 Ω
bLEnD: : 60 W → 400 Ω
cOAG : 50 W → 400 Ω

Obwód pacjenta

częstotliwość sieci
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SURTRON 80D

Elektrochirurgiczne urządzenie radiofrekwencyjne przeznaczone do zabiegów
w salach zabiegowych i operacyjnych.

Zastosowanie:










chirurgia naczyniowa
Ginekologia
Operacje pediatryczne
Operacje plastyczne
Otolaryngologia
Pierwsza Pomoc
Stomatologia
Urologia
Weterynaria
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parametry techniczne:
Surtron 80

Surtron 120

Surtron 160

Surtron 200

maksymalna moc wyjściowa cUt

80 W → 250 Ω

120 W → 250 Ω

160 W → 250 Ω

200 W → 250 Ω

maksymalna moc wyjściowa bLEnD

60 W → 200 Ω

90 W → 200 Ω

120 W → 200 Ω

120 W → 200 Ω

maksymalna moc wyjściowa FORcED cOAG

50 W → 150 Ω

80 W → 150 Ω

100 W → 150 Ω

150 W → 150 Ω

maksymalna moc wyjściowa SOFt cOAG

40 W → 100 Ω

60 W → 100 Ω

80 W → 100 Ω

90 W → 100 Ω

maksymalna moc wyjściowa biPOLAR

30 W → 100 Ω

40 W → 100 Ω

60 W → 100 Ω

80 W → 100 Ω

600 kHz

600 kHz

600 kHz

600 kHz

Obwód pacjenta

F

F

F

F

moc do wyboru

115-230 Vac

115-230 Vac

115-230 Vac

115-230 Vac

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

230 VA

300 VA

350 VA

350 VA

5 kg

5 kg

5 kg

6 kg

254x104x288 mm

254x104x288 mm

254x104x288 mm

370x144x319 mm

częstotliwość pracy

częstotliwość sieci
maksymalny pobór mocy
Waga
Wymiary urządzenia SxWxG

surtron fLash 120, 200, 160 hf
diatermia chirurgiczna

SURtROn FLASH jest wysokiej częstotliwości radiochirurgicznym aparatem
przeznaczonym do precyzyjnych zabiegów monopolarnych, bipolarnych
i mikro-chirurgicznych bez zmian w tkance, takich jak:
cUt cięcie gładkie
bLEnD cięcie mieszane / z podwyższonym stopniem koagulacji
EnHAncED nacięcie ze zredukowaną wielkością strupa
FORcED cOAG koagulacja forsowna
SOFt cOAG koagulacja miękka (biała) bez karbonizacji
biPOLAR cOAG koagulacja dwubiegunonowa / bipolar
biPOLAR AbLAtiOn bipolarne usunięcie

Odczyt elektroniczny dostarczanej mocy wraz z monitorowaniem funkcji
operacyjnych przez mikrokontroler gwarantuje całkowitą wiarygodność
warunków pracy.
Surtron może dostarczać RF moc operacyjną w programowalnym czasie
tak krótkim jak setne sekundy.

parametry techniczne:
Surtron Flash 120

Surtron Flash 200

maksymalna moc wyjściowa cUt

120 W → 250 Ω

200 W → 250 Ω

Surtron Flash 160 hF *
150 W → 250 Ω

maksymalna moc wyjściowa bLEnD

90 W → 200 Ω

120 W → 200 Ω

100 W → 200 Ω

maksymalna moc wyjściowa EnHAncED

90 W → 200 Ω

120 W → 200 Ω

100 W → 200 Ω

maksymalna moc wyjściowa FORcED cOAG 600 kHz

80 W → 150 Ω

150 W → 150 Ω

100 W → 150 Ω

maksymalna moc wyjściowa SOFt cOAG

60 W → 100 Ω

90 W → 100 Ω

80 W → 100 Ω

maksymalna moc wyjściowa biPOLAR cOAG

60 W → 100 Ω

80 W → 100 Ω

60 W → 100 Ω

-

-

60 W → 100 Ω

600 kHz

600 kHz

600 kHz (opcja – 4 mHz)

10 – 990 ms

10 – 990 ms

10 ms - 30 s

1–9

1–9

1–9

Obwód pacjenta

F

F

F

moc do wyboru

115-230 Vac

115-230 Vac

115-230 Vac

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

300 VA

300 VA

350 VA

6 kg

5 kg

5 kg

370x144x319 mm

254x104x288 mm

254x104x288 mm

maksymalna moc wyjściowa biPOLAR AbLAtiOn
częstotliwość pracy
RF czas Emisji Pulsu zasilania
RF czas Emisji Odstępu

częstotliwość sieci
maksymalny pobór mocy
Waga
Wymiary urządzenia SxWxG

diatermie chirurgiczne









*HF Podwójna częstotliwość
dla Polepszenia Sprawności
HF mniejsza ilość Oddawanego ciepła
HF mniej Dymu Podczas
cięcia

evac

system ewakuacji oparów
System ewakuacji i filtracji oparów wytwarzanych podczas zabiegów
elektrochirurgicznych.
Urządzenie eliminuje nieprzyjemny zapach oparów składających się głównie
z pary wodnej,
gazów organicznych i cząstek stałych.
zmniejsza również ryzyko bakteriologiczne i wirusowe.
Regulowana moc ciągu umożliwia dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb podczas zabiegu.
 Regulacja przepływu ssania
 Wskazanie stanu zużycia filtrów
 Szybka wymiana filtrów

Aktywacja aspiracji może nastąpić:
 Automatycznie, za pośrednictwem elektronicznego systemu automatycznego zdalnego wykrywania aktywacji unitu elektrochirurgicznego wysokiej
częstotliwości
 Ręcznie, działając bezpośrednio na urządzeniu
 za pomocą pedału nożnego (opcja)

+48 81 502 00 70
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venar ts

aparat do znieczuLania ogóLnego
zintegrowane, modułowe aparaty do znieczulania VEnAR firmy chirana
są wynikiem zaawansowanych badań technologicznych, współpracy
międzynarodowej i wysokiego bezpieczeństwa. Urządzenie VEnAR
zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie znieczulania niemowląt,
dzieci i dorosłych.

stanowiska do znieczuLania

 nowoczesne wzornictwo
 15” dotykowy ekran sterowania z nowym, rozbudowanym, intuicyjnym interfejsem
 zaprojektowany dla pacjentów od 2,5 kg
 monitoring mechanicznych właściwości płuc
 zintegrowany „auto-start” systemu wentylacji
 komputerowo kontrolowana optymalizacja parametrów oddechowych
 analiza gazowa „side-stream” (cO2, N2O, O2, AA, mAc, bAL)
 wersja do znieczulania ksenonem (Xe) - XEnOn - anesthesia (opcja)
 automatyczne testy wstępne – „auto-test”

parametry techniczne:
tryby wentylacji
Objętość oddoddechowa Vt
częstotliwość oddechowa f
Wentylacja minutowa mV
czas wdechu ti
Pauza wdechowa tp

10 - 1500 ml
4 - 80 c/min
0,5 - 25 l/min
20 - 80%
0 - 50%

PEEP

0 - 2,5 kPa

czułość triggera

1-20 l/min.

ciśnienie ochronne

10-70 kPa

Pmin – Pmax
O2 + by-PASS
Przepływomierze
System ewakuacji gazów
Uchwyt parowników
Wyświetlacz

-15 - 20
35 - 75 l/min
Elektroniczne z ochroną hipoksyczną
Aktywny
2 parowniki (HAL, iSO, SEVO, EnF)
15” ekran tFt, dotykowy

monitorowane parametry
Parametry i krzywe wyświetlane na ekranie
monitoring mechanicznych
właściwości płuc
Vt, mV, F, Pmin, Pmax, Ppc, Pps, PEEP
monitoring gazowy
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cmV, PcV, mAn, scmV, sPcV

 Wentylacja minutowa mV, objętość oddechowa Vt, ciśnienie Paw, cieśnienie wspomagania PS, częstotliwość wentylacji f, PEEP
 Krzywe: przepływu Q, ciśnienia P, objętości Vt w czasie, ciśnienie/objętość P-Vt.
 Parametry mechanicznych właściwości płuc
 (ti-v, tE-v) = (tdyn) stała czasowa, ti i te czas wdechu i czas wydechu, PAi
 szczytowe ciśnienie alweoralne, PAE wydechowe ciśnienie alweoralne, PAEi inadvertywny PEEPi, cst statyczna podatność płuc, cdyn dynamiczna
podatność płuc, RiAW opór wdechowy w drogach oddechowych i rurce endotrachealnej/intubacyjnej
na ekranie
W kardiomonitorze zewnętrznym lub aparacie do znieczulania

info@eresmedical.com

isa 9003 ans

isa 9003 chir

koLumna anestezjoLogiczna

koLumna chirurgiczna

budowa kolumn anestezjologicznych iSA 9003 AnS zapewnia:







mocowanie do stropu,
podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230 V
podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu
odciąg gazów poanestetycznych
zamocowanie wyposażenia dodatkowego

Kolumny chirurgiczne iSA 9003 cHiR są wyposażone w:
 zawieszenie stropowe
 głowicę zasilającą
 szyny mocujące
co zapewnia:
 podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230 V
 podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
 pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, dwutlenek węgla
 napęd narzędzi chirurgicznych przez Air-motor
 zamocowanie wyposażenia dodatkowego

W kolumnach zasilających każdego rodzaju można zastosować zawieszenie zwieszakowe: pionowe stałe, pionowe z jedną osia obrotu, jedno lub
dwu ramienne obrotowe w płaszczyźnie poziomej, jedno- lub dwuramienne
obrotowe z pionową regulacja wysokości położenia głowicy zasilającej.
Długość zawieszenia, jak i zakres regulacji wysokości położenia głowicy
zasilającej zależą od wysokości pomieszczenia. natomiast długość
ramion zależy od wielkości pomieszczenia i wyznaczonego obszaru
działania urządzenia na wybranym zawieszeniu.

ISA 9003 IOM
koLumna zasiLająca

Kolumny zasilające iSA 9003 iOm zapewniają:






mocowanie do stropu
podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230V
podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
pobór gazów medycznych: tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu
zamocowanie wyposażenia dodatkowego
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systemy zasiLające z wyposażeniem

zawieszenia sufitowe
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topLine 20

myjnia – dezynfektor
myjnia – dezynfektor do naczyń sanitarnych - utensyliów.
topLine20 to model stojący na posadzce z cokołem, do montażu podłogowego. idealne rozwiązanie z wykorzystaniem dostępnych podłączeń
instalacyjnych w maszynie. Wystarczy postawić i podłączyć.
Dane techniczne:






Wymiary: szer. 500, gł. 450 wys. 1.730 mm
Woda zimna: R . “, 5 – 25 °c, Przepływ: > 18 ltr/min., ciśn. wody: > 1 bar
Woda ciepła: R . “, 45 – 60 °c, Przepływ: > 18 ltr/min., ciśn. wody: > 1 bar
Odpływ: Dn 100
instalacja elektr.: 3n PE ~ 400V, 50 Hz lub: instalacja elektr: 1n PE ~ 230V, 50 Hz

steryLizacja i dezynfekcja

AS66

steryLizator parowy
Sterylizatory z serii AS 66 są przeznaczone do sterylizacji parą wodną
narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych,
wyrobów gumowych, naczyń metalowych i z tworzyw sztucznych oraz
szkła. Wykorzystywane są głównie w szpitalach (centralne sterylizatornie,
sterylizatornie podręczne na blokach operacyjnych, kuchnie, pralnie).
 prostopadłościenna komora sterylizacyjna w wersji przelotowej
 7 programów sterylizacji z możliwością modyfikacji temperatury i czasu fazy
ekspozycji, suszenia i chłodzenia oraz 2 programy kontrolne (test bowie-Dick
i test szczelności); dodatkowo istnieje możliwość stworzenia własnego programu z dowolnym przebiegiem poszczególnych faz
 sterowanie mikroprocesorowe; panel sterowania jest wyposażony w klawiaturę
i kolorowy, graficzny wyświetlacz LcD z ekranem dotykowym, który wyświetla
kompletną informację o parametrach procesu i jego przebiegu wraz z wykresem,
a także pełni funkcję dodatkowej klawiatury
 niezależny od układu sterowania rejestrator parametrów cyklu sterylizacji
 wbudowana wytwornica pary (wykonania WA i WPA)
 układ oszczędzania wody chłodzącej
 wbudowana drukarka parametrów sterylizacji
 drzwi komory przesuwane w kierunku pionowym za pomocą siłownika pneumatycznego
 dostęp serwisowy z prawej lub lewej strony
 komora, wytwornica pary i obudowa ze stali nierdzewnej, armatura z materiałów nierdzewnych

UMD 642

myjnia uLtradŹwiĘkowa
myjnia ultradźwiękowa UmD 642 jest przeznaczona do mycia narzędzi
chirurgicznych, szkła laboratoryjnego i pozostałego wyposażenia w szpitalach (centralne sterylizatornie, podręczne sterylizatornie), laboratoriach itp.
 duża skuteczność procesu mycia w trudno dostępnych miejscach; szczególnie efektywne mycie detali wykonanych ze szkła, metalu, ceramiki i tworzyw
sztucznych
 dwie komory o pojemności ok. 50 l każda - jedna przeznaczona do mycia
ultradźwiękowego, a druga do spłukiwania, odmaczania, obsuszania
 sterownik mikroprocesorowy umożliwiający zaprogramowanie temperatury kąpieli i czasu mycia oraz wybór trybu pracy ultradźwięków (impulsowy lub ciągły)
 sterownik zapamiętuje ostatnio zaprogramowane ustawienia, co umożliwia
szybkie uruchomienie procesu o identycznym przebiegu
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 wyświetlacze w panelu sterowania stale pokazują aktualną temperaturę kąpieli
myjącej oraz czas pozostały do zakończenia procesu
 zawory przełączające zasilanie pistoletu natryskowego wodą lub powietrzem
 uchwyty mechanizmów zdalnego uruchamiania korków spustowych
 wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
 zaprojektowana jako samodzielne stanowisko do mycia ze stałym podłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i ewentualnie
sprężonego powietrza
 wyposażenie standardowe: bateria jednodźwigniowa z mieszaczem i wyciąganą wylewką natryskową, pistolet natryskowy typ SELEctA z zestawem 8
końcówek, pokrywa komory myjni
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andrew 3g

łóżko koLumnowe do intensywnej opieki
z przechyłami bocznymi i wagą

łóżka szpitaLne

łóżka szpitaLne

Najbardziej zaawansowane technologiczne łóżko przeznaczone do intensywnej opieki, wyposażone we wszystko, co zapewnia optymalną
i bezpieczną opiekę nad pacjentem w ciężkim stanie.

Opis:
 Przechyły boczne leża z funkcją automatycznych ciągłych przechyłów bocznych
wspierającą terapię przeciwodleżynową z możliwością wybierania i wpisywania
własnych programów.
 bardzo dokładny system ważący z pamięcią pomiarów, funkcjami automatycznego i manualnego tarowania, transferem danych i trendów wagi pacjenta
do komputera.
 Przeznaczone również dla pacjentów bariatrycznych do 350 kg.
 Szczyty leża wypełnione tworzywem HDPE medical o właściwościach antyalergicznych i trudnopalnych z funkcją szybkiego odejmowania.
 barierki boczne dzielone, chroniące pacjenta na całej długości leża wypełnione
tworzywem HDPE medical zgodne z normą En 60601-2-52
 160 mm wolnej przestrzeni pod podstawą łóżka zapewniające możliwość
podjechania podnośnikiem pacjenta.
 5-te koło wraz z blokadą kierunku jazdy czyniące manewrowanie łóżkiem
łatwym i przyjemnym
 mechaniczna funkcja cPR segmentu pleców i nóg z dźwigniami umieszczonymi po obu stronach leża. niezależna, elektryczna funkcja cPR segmentu
pleców i nóg
 baterie zasilania awaryjnego o wysokiej pojemności wraz ze zintegrowanym systemem zarządzania procesem ładowania znacznie wydłużającym
żywotność baterii
 Duże, podwójne koła o średnicy 150 mm zapewniają łatwe pokonywanie
progów (np. w windach) i zwiększają stabilność łóżka, ograniczając przy tym
wysiłek personelu
 System centralnej blokady kół z dźwigniami nożnymi po obu stronach łóżka
daje możliwość wygodnego szybkiego unieruchomienia łóżka

Dostępne regulacje:
• Wysokość: elektrycznie
• Segment pleców: elektrycznie, Segment nóg: elektrycznie
• Przechyły Trendelenburga/anty-Trendelnburga: elektrycznie.
• Pozycja krzesła kardiologicznego: elektryczna, realizowana za pomocą
jednego przycisku
• Pozycja „0”/ CPR: elektryczna, realizowana za pomocą jednego przycisku
• Przechyły boczne: elektryczna, możliwość zautomatyzowanej terapii przeciwodleżynowej

+48 81 502 00 70
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MATRIX T60, MATRIX T40
łóżka szpitaLne eLektryczne oiom
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łóżka szpitaLne
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

łatwa do czyszczenia podstawa bez silników i przewodów.
teleskopowe kolumny unoszące leże (mAtRiX t60). / Konstrukcja
trapezowa unosząca leże (mAtRiX t40).
Osłony gniazd kół.
zintegrowany z podstawą szczyt od strony głowy pacjenta.
moduł blokowania funkcji elektrycznych łóżka.
Poziomice (x4).
Panele sterowania w barierkach bocznych (x3).
Dzielone opuszczane bezpieczne barierki z HDPEmedical©.
modułowe 7-elementowe wypełnienie leża z HDPEmedical©.
Segment pleców z funkcją autoregresji.
Satelitarny panel sterowania.
Segment nóg z funkcją autoregresji.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Segment stóp z niezależną regulacją systemem zapadkowym.
Szczyty od strony głowy i nóg wykonane z HDPEmedical©.
Wydłużanie leża o nawet 220 mm.
Krążki odbojowe Ø120 mm.
Opcjonalne blokady szczytów łóżka.
Wysuwana półka na pościel.
bezpieczne narożniki łóżka.
Koła Ø150 mm z osłonami z tworzywa AbS.
Dwustronna centralna blokada kół z blokadą kierunkową i alarmem.
Piąte koło z blokadą kierunku jazdy.
Dwustronne panele sterowania nożnego.
Dźwignia mechanicznej funkcji cPR segmentu pleców.
Dwa uchwyty na worki urologiczne zintegrowane z leżem.

Możliwości sterowania łóżkiem:

Panele sterowania w barierkach
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Panele nożne

Pilot ręczny
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Panel satelitarny

Panel sterowania

nad leżem

na szczycie łóżka

MATRIX T30

eLektryczne łóżko szpitaLne

Koła tworzywowe Ø 125 mm , 2 koła z blokadą
Odbojniki w narożnikach leża Ø 120mm
Haczyki na worki z moczem po obu stronach leża
HDPEmedcial - tworzywo o właściwościach: antyalergicznych, trudnopalnych
oraz o bardzo wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne
 Panel sterowania: góra/dół; oparcie pleców; oparcie nóg, trendelenburg
i anty_-trendelenburg.
 Wymiary:
 zewnętrzne: 2185 x 958 mm
 Leże: 1970 x 870 mm
 Wysokość: 380 - 760 mm






Regulacje:

parametry techniczne:
Wymiary:
Powierzchnia leża:
Sugerowane wymiary materaca:
Długości sekcji leża:
Wymiary zewnętrzne:
Szerokość z uniesionymi barierkami:

maksymalne przechyły:
1995 x 885 mm
1970 x 870 x 120 to 150 mm
Pleców:
Lędźwiowy:
nóg:
Stóp:

794 mm
240 mm
292 mm
574 mm

70º

Pozycja krzesła kardiologicznego:

87º

maksymalne unoszenie segmentu nóg:

35º [t20 - 45º]

maksymalne unoszenie segmentu stóp:

30º

Kąt rozwarcia na odcinku lędźwiowym:

1030 mm
380 mm

maksymalna wysokość

760 mm

trendelenburg:
Anty-trendelenburg:

maksymalne unoszenie segmentu pleców:

2185 [t20 - 2175] x 958 mm

minimalna wysokość:

łóżka szpitaLne

 MATRIX T30 to łóżko wyposażone w 4 niezależne silniki elektryczne
 4 sekcyjne leże z podwójną regresją.
 Regulacje leża:
 Oparcie pleców - niezależny silnik
 Oparcie nóg – niezależny silnik
 �Oparcie podudzia (stóp) regulowane za pomocą systemu zapadkowego
 Obustronna dźwignia do nagłego poziomowania leża cPR
 trendelenburg oraz anty-trendelenburg regulowany elektrycznie
 Szczyty od strony nóg oraz głowy odejmowane, wykonane z tworzywa HDPE
medical, poruszające się z ramą leża
 Leże wykonane z HPL z otworami do wentylacji materaca
 Regulacja wysokości - elektryczna - 2 niezależne silniki

17º
17º

100 do 180º

Informacje techniczne:
maksymalne dopuszczalne obciążenie:

250 kg

całkowita waga łóżka:

134 kg

zasilanie:
maksymalny pobór prądu:

220/230VAc-50 Hz
110/120VAc-50/60 Hz w opcji
180 W

podstawowa gama kolorów łóżek matriX:

zielony

niebieski szaﬁrowy

czerwony

pomarańczowy

+48 81 502 00 70

buk (dekor)

niebieski naturalny

43

vision

łóżko szpitaLne

łóżka szpitaLne

łóżka ViSiOn przeznaczone są do ponad standardowej opieki medycznej, zwłaszcza do oddziałów ratunkowych i wyspecjalizowanych oddziałów
intensywnej opieki medycznej, gdzie istnieje potrzeba wykonywania zdjęć rentgenowskich pacjentom leżącym na łóżku. Konstrukcja leża umożliwia
wykonywanie zdjęć RtG za pomocą ramienia c oraz przy pomocy kaset RtG, które umieszcza się w prowadnicach pod leżem. łóżko jest w pełni
regulowane elektrycznie. Personel szpitala doceni parametry techniczne, łatwość obsługi, wygodne - intuicyjne sterowanie, szeroki zakres wstępnie
zaprogramowanych funkcji elektrycznych oraz zupełnie nowy panel centralny z kolorowym wyświetlaczem LcD. inną ważną zaletą jest możliwość
szerokiej konfiguracji łóżek i dostosowanie funkcji elektrycznych zgodnie z wymaganiami każdego oddziału szpitalnego.

 mAKSymALnE bEzPiEczEŃStWO - Ochrona przed zakleszczeniem poszczególnych części ciała pacjenta oraz pełna eliminacja miejsc niebezpiecznych
w zasięgu ręki pacjenta. Podwyższone barierki boczne chronią pacjenta przed
wypadnięciem z łóżka nawet przy zastosowaniu wysokich materacy przeciwodleżynowych.
 WSKAŹniK nAcHyLEniA LEżA
 cPR - Przy pomocy dźwigni cPR można bezpiecznie i szybko opuścić oparcie
pleców do optymalnej pozycji do natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 SzEROKOŚĆ LEżA Wybór szerokości leża pozwoli Klientowi dostosować
łóżko do potrzeb i przeznaczenia łóżka.
 WyjmOWAnE Szczyty
 SKłADAnE, DziELOnE bARiERKi bOcznE
 zintEGROWAnE PAnELE StERUjĄcE W bARiERKAcH bOcznycH - Umożliwiają intuicyjne sterowanie łóżkiem za pomocą jednej ręki. Panele są umieszczone w środkowej części barierek od strony głowy pacjenta, dostępne dla
pacjenta z dowolnej pozycji leża.
 KRĄżKi ODbOjOWE w narożach łóżka.
 ELEKtRycznA REGULAcjA WySOKOŚci LEżA - najniższa pozycja leża
pomaga pacjentowi wstać i znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń w razie
przypadkowego upadku.
 cEntRALnA bLOKADA Kół
 KOłA jEzDnE - Posiadają wysokiej jakości łożyska, a dzięki zmniejszeniu
oporu toczenia zmniejszają wysiłek fizyczny personelu medycznego podczas
transportu łóżka.
 5 KOłO - za pomocą mechanicznej dźwigni można uruchomić w środkowej
części podwozia 5 koło, które znacznie ułatwia manewrowanie łóżkiem
podczas jazdy.

44

 UcHWyt mObiLizAcyjny i PRzyciSK POzycji WyjŚciOWEj - Ułatwiają
pacjentom wstawanie z łóżka. Funkcja pozycji wyjściowej pomaga pacjentowi
uzyskać pozycję siedzącą, a następnie za pomocą uchwytu mobilizacyjnego
pacjent łatwiej osiąga pozycję pionową.
 WbUDOWAny AKUmULAtOR - łóżko może działać na akumulatorze nawet
do kilku dni.
 PAnEL nOżny - łóżko może być wyposażone w panel nożny z zabezpieczeniem
przed przypadkowym uruchomieniem. Panel posiada następujące przyciski:
wysokość góra/dół, pozycja do badań/cPR, przechył prawo/lewo.
 tREnDELEnbURG/Anty-tREnDELEnbURG - Pozycjonowanie elektryczne leża
w tych pozycjach zmniejsza obciążenie personelu medycznego i oszczędza
czas do wykonywania rutynowych czynności.
 PODWójnA AUtOREGRESjA - Daje pacjentom większy komfort i zmniejsza
dyskomfort w okolicy brzucha, który zwykle powstaje przy pozycjonowaniu
na łóżku bez tej funkcji.
 PRzEcHyły bOcznE - Obustronne przechyły boczne znacznie zmniejszają
wysiłek fizyczny personelu medycznego w codziennej pielęgnacji pacjenta.
Personel medyczny doceni sterowanie przechyłami bocznymi z panelu nożnego. Podczas regulacji przechyłów leża stopą personel ma obie ręce wolne.
 PAnEL cEntRALny - innowacyjny panel centralny z wyświetlaczem LcD zapewnia wygodną i bezpieczną obsługę łóżka. Kolorowy wyświetlacz zapewnia
jasny i wyraźny obraz używanych funkcji – wyświetlanie są wszystkie funkcje
sterowania i pozycjonowania, sygnalizacja i alarmy ostrzegawcze.
 UDŹWiG - Solidna i stabilna konstrukcja o udźwigu do 300 kg jest bezpieczne
dla cięższych pacjentów dzięki użytym materiałom i technologii, zapewniających
bardzo wysoką trwałość i wytrzymałość.
 PRzEDłUżEniE LEżA - Płynne przedłużenie leża o 20 cm zwiększa wygodę
wyższym pacjentom.

info@eresmedical.com

titan

szpitaLne łóżko bariatryczne
Połączenie prowadnic na kasetę RtG, specjalnych funkcji elektrycznych,
zwiększonego udźwigu i optymalnej szerokości leża sprawiają, że łóżka titAn
są odpowiednim mobilnym łóżkiem dla pacjentów bariatrycznych. Funkcje
te minimalizują konieczność przeniesienia pacjenta z łóżka do łóżka, co
znacznie ułatwia pracę personelowi medycznemu. łóżka bariatryczne titAn
dzięki swoim cechom są odpowiednie dla wszystkich oddziałów szpitalnych.
 W pełni sterowane elektrycznie funkcje: obustronne przechyły boczne, pozycje trendelenburga/anty-trendelenburga, przedłużenie leża, pozycja krzesła
kardiologicznego, pozycja antyszokowa i wiele innych
 Pozycja fotelowa – wyjściowa, która umożliwia pacjentowi bezpośrednie
zejście z łóżka bez konieczności dalszej zmiany pozycji leża.
 Specjalny przeciwodleżynowy materac z automatyczną regulacją długości
 Solidna stalowa konstrukcja o udźwigu 500 kg.

andimed

łóżko szpitaLne
Wielofunkcyjne łóżko szpitalne AnDimED przeznaczone do leczenia
i pielęgnacji chorych na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach rehabilitacyjnych i kardiologicznych.

TAURUS MED
łóżko szpitaLne

łóżko taurus med wyróżnia się w pełni elektrycznie regulowanym
czterodzielnym leżem z regulacją wysokości. Użycie wysokiej jakości
siłowników DEWERt pozwala na długie i bezobsługowe użytkowanie
łóżka. łóżko tAURUS med charakteryzuje się prostą i wytrzymałą konstrukcją nadającą się do pełnej dezynfekcji.

łóżka szpitaLne

 Leże łóżka czterosegmentowe
 Regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów elektryczna za pomocą
pilota przewodowego.
 Regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym
 Elektryczna funkcja trendelenburga i anty-trendelenburga, autokontur
 centralna blokada kół z jednym kołem kierunkowym
 barierki boczne - tworzywowe z wbudowanym panelem sterującym dla personelu zewnątrz dla pacjenta wewnątrz barierek

4-Sekcyjne leże z metalowych lub drewnianych lameli
Sterowane elektryczne pilotem z mechaniczną blokadą
maks. Obciążenie robocze – 215 kg
Regulacja wysokości 400-800 mm, kątu oparcia pleców, uda i podudzia, pozycja
trendelenburga, anty-trendelenburga, funkcja autokontur
 W zestawie z wysiegnikiem z trójkątem






a/3s irena
łóżko szpitaLne

łóżko rehabilitacyjne A/3S irena przeznaczone do leczenia i pielęgnacji
chorych na oddziałach szpitalnych , oddziałach rehabilitacyjnych a także
w hospicjach i innych placówkach służby zdrowia
 Leże łóżka czterosegmentowe z regulacja segmentów przy pomocy siłowników
elektrycznych sterowanych pilotem
 Regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów elektryczna za pomocą
pilota przewodowego
 Regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym
 cztery koła w tym dwa z indywidualna blokada jazdy i obrotu
 centralna blokada kół (opcja)
 Autokontur

+48 81 502 00 70
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b1/3s

łóżko do opieki długoterminowej
łóżko rehabilitacyjne b1/3S przeznaczone jest do opieki długoterminowej.
Drewniana obudowa łóżka sprawia, że łóżko doskonale nadaje się do
domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów
a także do opieki domowej.
 Leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy
pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym ( pilot
z kluczykiem umożliwiającym blokowanie wszystkich funkcji jednocześnie
przez personel medyczny)
 Obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi
poręczami bocznymi
 Pozycja trendelenburga i anty-trendelendurga
 indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych

hestia 3c

łóżko opiekuŃcze

łóżka opiekuŃcze

łóżka Hestia przeznaczone są do ponadstandardowej opieki. ich konstrukcja zapewnia prostą obsługę, wysoki komfort i wygodę dla pacjenta
- wszystko przy minimalnym wysiłku personelu medycznego. Główną
zaletą łóżka jest możliwość konfiguracji łóżek według własnych potrzeb
oraz szeroki wybór akcesoriów dodatkowych.












Podwozie - konstrukcja 3-kolumnowa
Udźwig 300 kg
Koła 125 mm - tworzywowe, pojedyncze, centralna blokada
Elektryczna regulacja oparcia pleców, oparcia ud i regulacja wysokości leża
Elektryczna pozycja trendelenburg i anty-trendelenburg
Przechyły boczne - regulacja elektryczna
Oparcie podudzi - regulacja mechanizmem zapadkowym
Autoregresja - oparcie pleców i ud
Wbudowany akumulator
Panel centralny + pilot ręczny
Funkcja cPR - oparcie pleców

TAURUS

łóżko opiekuŃcze
łóżko taurus jest przeznaczone do użytku w ośrodkach pielęgnacyjnych oraz w środowisku domowym. zostało zaprojektowane tak, aby
zapewnić użytkownikom optymalną niezależność oraz swobodę ruchu.
Operowanie za pomocą pilota kontrolnego pozwala użytkownikowi na
wybór odpowiedniej dla siebie pozycji.
4-Sekcyjne leżę z metalowych lub drewnianych lameli
łóżko sterowane pilotem z mechaniczną blokadą
maks. Obciążenie robocze: 215 kg
Regulacja wysokości, kątu oparcia pleców, uda i podudzia, pozycja trendelenburga, anty-trendelenburga, funkcja autokontur
 W zestawie z wysiegnikiem z trójkątem






A-4G

łóżko rehabiLitacyjne
łóżko rehabilitacyjne A-4/G przeznaczone do leczenia i pielęgnacji
chorych na oddziałach szpitalnych, oddziałach rehabilitacyjnych a także
w hospicjach i innych placówkach służby zdrowia.
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Leże łóżka dwusegmentowe
Regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyna gazową
Regulacja segmentu nóg ręczna mechanizmem zapadkowym
Stała wysokość leża
cztery koła jezdne z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu, koło do
jazdy kierunkowej (opcja)

info@eresmedical.com

PRIMO

dzieciĘce łóżko szpitaLne
łóżko PRimO jest zaprojektowane dla małych pacjentów do standardowej
i długoterminowej opieki na oddziałach pediatrycznych. Wymiary leża
i wszystkie funkcje zostały zoptymalizowane do wymiarów ciała dziecka.









Elektryczna regulacja wysookości leża
Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców i oparcia ud
centralna blokada kół z alarmem
Podwójna autoregresja
Składane odejmowane barierki boczne
Udźwig do 200 kg
Wymiary leża: 170x80 cm
Wysokość leża: 40-80 cm

taurus junior
dzieciĘce łóżko szpitaLne

łóżko tAURUS jUniOR zostało stworzone aby sprostać potrzebie naszych
najmłodszych odbiorców. Pełna funkcjonalność czterosekcyjnego łóżka
rehabilitacyjnego połączona z przyjemną kolorystyką tworzy produkt
z którego każdy mały pacjent będzie dumny.

D-1

szpitaLne łóżeczko dzieciĘce
 Leże łóżka dwusegmentowe
 Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°
 łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. blokady znajdują się w poręczach bocznych,
łatwych w użytkowaniu
 Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm
 Pozycja trendelenburga i anty-trendelenburga
 łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu
 Regulacja leża systemem zaczepowym

łóżka pediatryczne

4-Sekcyjne leżę z metalowych lub drewnianych lameli
łóżko sterowane pilotem z mechaniczną blokadą
maks. Obciążenie robocze: 215kg
Regulacja wysokości, kątu oparcia pleców, uda i podudzia, pozycja trendelenburga, anty-trendelenburga, funkcja autokontur
 W zestawie z wysiegnikiem z trójkątem






baby

łóżeczko dzieciĘce dLa noworodków
łóżeczko dla noworodków baby jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym najlepszy kontakt między matką a noworodkiem. jego konstrukcja
oferuje bardzo szeroki wybór pozycji i regulacji wysokości, dzięki czemu
można wjechać nad łóżko matki i stworzyć idealną pozycję dla noworodka.
Przezroczysty materiał obudowy zapewnia podgląd na dziecko. Obudowa
wyposażona jest w przezroczystą tabliczkę dla prostego umieszczenia
imienia noworodka. łóżeczko dla noworodków baby przeznaczone jest
dla noworodków do 4 miesiąca życia.

+48 81 502 00 70
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ramki do kart
gorączkowych
Ramki na szczyty łóżek w placówkach służby zdrowia
do rejestracji danych pacjenta. Pasują do wszystkich
rodzajów kart gorączkowych. Są kompatybilne ze
wszystkimi rodzajami szczytów łóżek szpitalnych.
Wykonane z PcV o grubości 2-3 mm. materiał posiada
atest higieniczny.

KG-1 - wymiar A4 ,
pozioma, wsuwana z góry

KG-2 - wymiar A4,
pozioma z chromowanym
klipsem

KG-3 - wymiar A4,
pozioma, podwójna
z ochroną danych pacjenta

FLUXAIR
materac

materac wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej z nacięciami
na wzór siatki. Specjalnie wyprofilowane nacięcia tworzą wewnątrz materaca kieszenie powietrzne zapewniające optymalną wentylację materaca.
Odpowiednio dobrana pianka rdzenia materaca w połączeniu z unikatowym
kształtem pozwala na optymalne rozłożenie obciążenia i zmniejszenie
ryzyka powstawania odleżyn. materac jest dostarczany z pokrowcem
szpitalnym telastic – bielastycznym, zmywalnym, trudnopalnym, o właściwościach antyalergicznych.

materace

materac szpitaLny
materac

Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia
podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała,
zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen. materac
w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, zamykanym na zamek.
Dostępne różne wysokości i wymiary materacy.

MODEL 88

materac przeciwodLeżynowy
nowoczesny materac, którego konstrukcja pozwala na łatwą i szybką
wymianę komór powietrznych oraz umożliwia bezpieczne odcinkowe
usunięcie komór spod pacjenta.








21 cm wysokości
System pasów stabilizujących materac na łóżku oraz wkład przeciwpoślizgowy
Dwie komory głowne
20 komór poprzecznych PUR zabezpieczonych antyrotacyjnie
System komór wewnętrznych
Szybkozłączki komór
Wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm







Stabilny zagłówek
zawór reanimacyjny CPR
Funkcja transportowa
Dwa pokrowce membramEDR
Przewody do połączenia z pompą w pokrowcu






nylonowy pokrowiec półprzepuszczalny lub opcjonalnie membranowy
Pokrowiec membramEDR/* opcja
Przewody do połączenia z pompą
Wytrzymałość mechaniczna < 130 kg

MODEL 300

materac przeciwodLeżynowy
najniższy z materacy o budowie prostokomorowej (12 cm). Posiada
przewody powietrza o małej średnicy 6,5 mm. Opcjonalnie może posiadać
air-system (to system mikrootworów, z których wydostaje się w kierunku
pacjenta powietrze; zwiększając wentylację jego ciała).
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12 cm wysokości
Komory z czystego PUR
Dwie komory główne
Wyłogi stabilizujące materac
18 Komór poprzecznych
Wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm

W ofercie posiadamy pełną gamę materacy przeciwodleżynowych.

info@eresmedical.com

paneLe nadłóżkowe
Panele nadłóżkowe iSA 500 i iSA 505 są wyposażone w:










gniazda elektryczne 230 V
gniazdo teleinformatyczne
gniazda ekwipotencjalne
oświetlenie ogólne
oświetlenie miejscowe do czytania
oświetlenie nocne
wyłącznik oświetlenia miejscowego i nocnego
punkty poboru gazów medycznych (O2, V, Air)
dostosowanie do każdego systemu przyzywowego

ISA 500
ISA 505

Standardowa długość panelu jednostanowiskowego: 1600 mm
(w zależności od wyposażenia)

ns-21

szafka przyłóżkowa
Dwustronna szafka przyłóżkowa z blatem bocznym.
 Wyciąganie blatu bocznego wspomagane sprężyną gazową.
 4 koła jezdne z indywidualną blokadą.
 Regulacja wysokości i pochylenia blatu bocznego.

szafka przyłóżkowa
Szafka dwustronna wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę
zamykaną drzwiczkami
 jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory
 Szafka na czterech kółkach, dwa koła z blokadą indywidualną
 blat boczny z regulowaną wysokością oraz z możliwością kąta pochylenia,
składany do boku szafki.
 Opcjonalnie szafka wyposażona w dodatkowa półkę na obuwie w dolnej części

szafki przyłóżkowe

SM-02

SM-01

szafka przyłóżkowa
 Szafka wyposażona w szufladę oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem
magnetycznym
 cztery kółka niebrudzące powierzchni , z czego dwa z hamulcami
 Opcjonalnie szafka wyposażona w:
 półkę na kapcie wykonana z siatki metalowej
 kosz na butelki

SP-03

szafka przyłóżkowa
 Szafka wykonana z płyty meblowej
 Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicy rolkowej, kontenerek
z półką i drzwiczkami
 Dodatkowy blat boczny z regulacja wysokości , możliwością ustawienia
kątowego, składany do boku szafki
 Szafka na czterech kółkach w tym dwa z blokadą.

+48 81 502 00 70
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seria mb-3

stoLiki oddziałowe wieLofunkcyjne
Elementy stolików serii MB-3 wykonano z:
 stelaż z profilu aluminiowego, lakierwanego proszkowo na kolor biały
 blat górny/półka z tworzywa AbS, z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt
przed zsunięciem się
 półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo, opcja: stal kwasoodporna
 taca ze stali kwasoodpornej
 kuweta z tworzywa sztucznego
 stelaż do worka na odpady ze stali lakierowanej proszkowo z pokrywą z tworzywa AbS
 koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo
 podstawa stalowa z osłoną z tworzywa AbS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm,
 w tym dwa z blokadą
h-04

wózki / stoLiki specjaListyczne

Wyposażenie dodatkowe: stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz
na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, miska na
odpadki, pojemnik na rękawiczki

seria k-3 typ c

stoLiki oddziałowe wieLofunkcyjne
C-02/A1

Elementy stolików serii K-3 typ C wykonano z:
 stelaż aluminiowy/stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażonym
w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
 blat ze stali kwasoodpornej, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym
rantem
 stelaż na worki na odpady ze stali lakierowanej proszkowo, z pokrywą z tworzywa
 szuflada, półka koszowa stalowe, lakierowane proszkowo
 kuwety z tworzywa sztucznego

C-02/B2

Opcjonalnie: stoliki w całości ze stali kwasoodpornej, uchylna miska ze
stali nierdzewnej, stelaż, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej,
miska na odpadki ze stali nierdzewnej, koszyk na akcesoria ze stali
lakierowanej proszkowo

C-04/C1

D-04/F/k0

typ mayo seria k-4
stoLiki instrumentaLne

Stolik E-01 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej
 blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360�
 wysokość regulowana hydraulicznie w zakresie 960-1330 mm za pomocą
pedału nożnego
 podstawa wyposażona w podwójne (opcja)
 koła o średnicy 100 mm

Opcja: blokada obrotu blatu
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mX ane

wózek anestezjoLogiczny
Wózek przeznaczony do oddziałów intensywnej terapii, sal operacyjnych
oraz gabinetów zabiegowych. Wyposażony został w koła przeciwpyłowe,
centralny zamek, automatycznie wysuwany blat boczny oraz górną,
dodatkowo zamykaną szufladę, na leki.

Akcesoria:








regulowany wieszak na płyny infuzyjne
pojemniki do segregacji leków i akcesoriów
stelaż do mocowania pojemników
pojemnik na rękawiczki
pojemnik na ostre elementy
zamykany kosz na odpady
szuflady samoczynne domykanie

mebLe specjaListyczne

MX EMG

wózek reanimacyjny
Wózek reanimacyjny wraz z kompletem akcesoriów został zaprojektowany
tak, aby spełniać wymogi oddziałów intensywnej terapii. Wyposażony
został w centralny zamek, dodatkowy wysuwany blat roboczy oraz
koła przeciwpyłowe.

Akcesoria:







regulowany wieszak na płyny infuzyjne
obrotowa podstawa pod defibrylator
płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO
uchwyt na butlę z tlenem
uchwyt na zużyte materiały - m.in. igły, strzykawki, probówki
szuflady samoczynne domykanie

sz-02k0

stoLik zabiegowy
 stelaż ze stali kwasoodpornej wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym
dwa z blokadą
 blat ze stali kwasoodpornej, prosty
 uchylna miska ze stali nierdzewnej
Opcjonalnie: stelaż z rurek stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor biały

statyw
do kropLówki
 Dostępny w wersji 2-wieszakowej i 4-wieszakowej.
 Dopuszczalne obciążenie na hak: 2 kg.
 Wysokość regulowana: 1250-2200 mm - blokowana pokrętłem.
 Średnica podstawy: 530 mm

+48 81 502 00 70
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aura v
RESPIRATOR











nowoczesny design
Ekran dotykowy z nowym intuicyjnym interfejsem
Przeznaczone dla pacjentów od 0,5 kg
zintegrowany „auto start” systemu wentylacji
Komputerowo kontrolowana optymalizacja parametrów oddechowych
monitorowanie mechanicznych właściwości płuc
Analiza gazowa „sidestream” i „mainstream”
Pneumatyczny lub ultradźwiękowy nebulizator
W pełni automatyczne testy wstępne
Wyświetlacz może być obracany 360°
parametry techniczne:
monitor
Pojemność oddechowa

w PcV z 2 ml, w cmV z 4 ml do 2000 m

Wentylacja minutowa mV

0.1 do 35 l.min-1

Przepływ wdechowy Qmax

0 do 120 l.min-1

max. ciśnienie wdechowe Pmax
Wdechowe ciśnienie przy PcV Ppc
Wdechowe ciśnienie przy PS Pps
częstotliwość wentylacji f
częstotliwość went. przy SimV/fSimV
czas wdechu ti %
Pauza wdechowa tp
i : E ratio
czułośc asystora – przepływ

respiratory

Wyświetlacz 15” tFt-LcD, Panel dotykowy

PEEP
nachylenie krzywej wiodącej P/Q
Stężenie O2 podczas przepływu wydechowego
Stężenie cO2 w i/E przepływ
SIGH
Poziom górnego ciśnienia wentylacji PEEPH
bias ﬂow - przepływ bazowy
Przeciek
inteligentne wygaszanie
Automatyczne natlenienianie i manualna
preoksygnacja

1 do 10 kPa
0.5 do 7 kPa dostosowywanie do PEEP
0 do 7 kPa dostosowywanie do PEEP
1 do 180 bpm
1 do 60bpm
10 % do 90% z tc
0 do 50 % (zalecana rzeczywista
wartość od 10%)
1 : 299 do 4 : 1
0.2 do 20 l.min-1, OFF

UNIkALNE TRYBY WENTYLACjI W WERSjI PODSTAWOWEj

0 do 5 Pa x 100







OFF, 20 do 100 l.min-1
21 do 100 %
sidestream/mainstream
OFF, 10th do 100th (1.25 x Vt,
1.25 x Ppc, 1.25 x Pps)
V/Pa Krzywa zgodności statycznej

ncPAP
APmV® - automatyczna proporcjonalna wentylacja minutowa
PmLV® - zaprogramowana wielopoziomowa wentylacja
PmLV z wysoką częstotliwością modulacji®
cFS – stale wsparcie przepływu

Mechanika płuc – parametry:

0 do 30 l/min-1

Stała czasowa

OFF, 20 do 70%
Reakcja na skrajne sytuacje,
np. Pacjent kaszle natlenienie
pacjenta przez 100% O2

Czas reakcji - inspirium, exspirium, maksymalne ciśnienie pęcherzykowe,
końcowo-wydechowe ciśnienie pęcherzykowe, inadwertywny PEEPi,
statyczna podatność płuc, dynamiczna podatność płuc, opór wdechowy
w drogach oddechowych i systemie wentylacji

OFF, 50 i 100%
w relacji do wymiaru tuby Et

dk-50

kompresor powietrza
Kompresor powietrza DK-50 produkowany jest w 2 wersjach:
 Dk50D - pojemność 40 l / min.
 Dk50DM - pojemność 60 l / min.

Ogólna charakterystyka sprężarki:
 kompresor do zasilania respiratorów oraz aparatów do znieczulania za pomocą
sprężonego powietrza czystego medycznie
 posiada zintegrowany separator wody, co obniża punkt kondensacji poniżej
temperatury otoczenia
 wyjście powietrza - reduktor ciśnienia i manometr ciśnienia

Cechy:
 Filtracja powietrza, um - 5
 Punkt kondensacji w przepływie 40 l / min., 3 bar - 5 stopni poniżej temperatury otoczenia
 tryb pracy sprężarki - ciągły S 1
 Spust kondensatu - automatyczny
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ciśnienie wyjścia - 3,5 bar
Pojemność zbiornika – 6 L.
nacisk jednostkowy pracy sprężarki - 5,0 - 6,7 bar
nominalna moc - 575 W
Dopuszczalne bezpieczeństwa pracy zawór - 8,0 bar
Ustawianie wyjścia sprężonego powietrza - Reduktor ciśnienia

info@eresmedical.com

MEDIMA S100

MEDIMA P100

pompa strzykawkowa

pompa objĘtościowa

 Podstawowy model, szczególnie prosty w obsłudze, umożliwiający infuzję w ml/h.
 możliwość wyliczenia szybkości dozowania z objętości i czasu podaży.
 czas uruchomienia infuzji wraz z instalacją strzykawki zajmuje zaledwie kilka sekund.

MEDIMA S200

 Podstawowy model, szczególnie prosty w obsłudze, umożliwiający infuzję w ml/h.
 możliwość wyliczenia szybkości dozowania z objętości i czasu podaży.
 czas uruchomienia infuzji wraz z instalacją zestawu infuzyjnego zajmuje zaledwie
kilka sekund.

MEDIMA P200

pompa strzykawkowa

pompa objĘtościowa

MEDIMA S300

 możliwość programowania szybkości infuzji w ml/h oraz w innych najczęściej
używanych jednostkach, takich jak: ng, µg, mg, g, µEg, mEg, Eg, miU, iU, kiU,
miE, iE, kiE, mmol, mol, cal, kcal, j, kj. jednostka/kg, lb, in², m²/ min, h, 24h.
 Wiele trybów infuzji, w tym infuzja ciągła, bolusowa, profil (do 24 cykli), tPn.
 bogate możliwości konfigurowania takie jak rozbudowany system ochrony,
tryb nocny, opcje alarmów.

MEDIMA P300

pompa strzykawkowa

pompa objĘtościowa

 Poza funkcjonalnością pomp S200 dodatkowo możliwość zapisania w pamięci
pomp bibliotek leków, złożonej z 6000 pełnych protokołów podaży leków (parametry
domyślne, limity miękkie, twarde, górne, dolne) notatka doradcza, funkcje ochronne.
 jedna biblioteka dla całego szpitala podzielona na listę leków dla poszczególnych oddziałów.
 Leki posortowane według kategorii ich działania.
 Szereg innych funkcji zwiększających bezpieczeństwo infuzji.

medima s300pca

 Poza funkcjonalnością pomp P200 dodatkowo możliwość zapisania w pamięci
pomp bibliotek leków, złożonej z 6000 pełnych protokołów podaży leków
(parametry domyślne, limity miękkie, twarde, górne, dolne) notatka doradcza,
funkcje ochronne.
 jedna biblioteka dla całego szpitala podzielona na listę leków dla poszczególnych oddziałów.
 Leki posortowane według kategorii ich działania.
 Szereg innych funkcji zwiększających bezpieczeństwo infuzji.

medima p300pca

pompa strzykawkowa

pompy infuzyjne

 możliwość programowania szybkości infuzji w ml/h oraz w innych najczęściej
używanych jednostkach, takich jak: ng, µg, mg, g, µEg, mEg, Eg, miU, iU, kiU, miE,
iE, kiE, mmol, mol, cal, kcal, j, kj. jednostka/kg, lb, in², m²/ min, h, 24h.
 Wiele trybów infuzji, w tym infuzja ciągła, bolusowa, profil (do 24 cykli), tPn.
 bogate możliwości konfigurowania takie jak rozbudowany system ochrony, tryb
nocny, opcje alarmów.

pompa objĘtościowa

 Pompa przeznaczona do walki z bólem, wyposażona w przycisk pacjenta, uruchamiający podaż zaprogramowanej dawki leku oraz zamykaną na zamek
osłonę strzykawki.
 Dodatkowo możliwość przełączenia się do standardowych trybów infuzji jak
w pompie S300.
 Wyposażona we wszystkie funkcje modelu S300, również bibliotekę leków z limitami dla parametrów infuzji.
 Dostępna wersja z osłoną strzykawki lub bez.

 Pompa przeznaczona do walki z bólem, wyposażona w przycisk pacjenta,
uruchamiający podaż zaprogramowanej dawki leku.
 Dodatkowo możliwość przełączenia się do standardowych trybów infuzji jak
w pompie P300.
 Wyposażona we wszystkie funkcje modelu P300, również bibliotekę leków
z limitami dla parametrów infuzji.

AP24+

pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
 automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki
 tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych
 tryb pracy „anaste”umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych
 funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej bOLUS,
 wielostopniowy pomiar okluzji z funkcją (AbS)
 rozbudowany system alarmów
 wbudowana biblioteka leków
 wbudowany system testów
 komunikacja RS232
 historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i w postaci pliku XmL
 możliwość długotrwałej pracy z akumulatora

+48 81 502 00 70
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ZERO-G

foteL pacjenta

Fotel zero-G pozwala nie tylko na wygodny i bezpieczny transport pacjenta,
ale pełni również bardzo istotną funkcje wypoczynkową zapewniającą
optymalne rozłożenie masy i relaks.
Dodatkowo dzięki szerokiej gamie akcesoriów umożliwia wykonywanie szeregu zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych, takich jak pobieranie krwi,
podawanie płynów infuzyjnych, dializowanie, czy spożywanie posiłków.

8
9
Pozycja ZERO-G

7

10

12
11

12345678-

teleskopowy podnóżek wykonany z AbS (opcja).
blokada kierunku jazdy.
metalowa rama malowana proszkowo.
Regulacja unoszenia i opuszczania podłokietników.
Dźwignia regulacji pochylenia dostępna z obu stron.
Koła o średnicy 100 mm z blokadami.
Uchwyt transportowy z tyłu oparcia pleców.
Odejmowany wysięgnik kroplówki z możliwością
montażu po obu stronach.
9 - Regulowany i odejmowany podgłówek.
10 - Ergonomiczne wysokie oparcie pleców.
11 - Podkładka do pobierania krwi wykonana
z poliuretanu (opcja).
12 - tapicerowane opuszczane podłokietniki.
13 - Synchronicznie uchylny segment nóg.
14 - Odejmowany stolik do posiłków / czytania (opcja).
15 - Unoszone siedzisko w celu łatwiejszego czyszczenia.

5
6

Elementy fotela ZERO-G:

4
13
3
2
1

Parametry techniczne:

14
15
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Wysokość całkowita:
Wysokość siedziska:
Szerokość całkowita:
Długość całkowita:
Dopuszczalna waga pacjenta:
Waga:
Sprężyna gazowa:
maksymalny kąt (plecy/siedzisko):
minimalny kąt (siedzisko/podnóżek):
Stała proporcja (siedzisko/plecy):

info@eresmedical.com

1210 mm
500 mm
640 mm
770 mm
140 kg
74 kg
700 n
130º
200º
2/5

stanowiska do znieczuLania

wózki / Leżanki / foteLe specjaListyczne

ZERO-G – „ POZYCJA NIEWAŻKOŚCI”
W oparciu o badania i doświadczenia nASA związane z warunkami
braku grawitacji w przestrzeni kosmicznej, udowodniono, że przyjęcie
przez człowieka pozycji zERO-G redukuje napięcie fizyczne. Powoduje
zminimalizowanie wewnętrznego i zewnętrznego ucisku poprzez optymalne rozłożenie masy mięśniowej pacjenta. Redukuje również ucisk
na kręgosłup i wspomaga krążenie. Właśnie te badania stały się myślą
przewodnią twórców fotela zERO-G.

deLuXe / trendy
wózki specjaListyczne

najwyższej jakości kolumnowe wózki transportowe przeznaczone na
oddziały SOR, OiOm, oraz wszędzie, gdzie jest potrzeba szybkiego, sprawnego i bezpiecznego transportu pacjenta wraz z medycznym sprzętem
zabezpieczającym. Wózki Deluxe i trendy posiadają wytrzymałość 400 kg
oraz szereg unikalnych cech opisanych poniżej.
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wózki / Leżanki / foteLe specjaListyczne

Koła o średnicy 200 mm w osłonie z tworzywa.
centralna blokada kół wraz z możliwością jazdy kierunkowej.
Szyna boczna z PcV zabezpieczająca przed uderzeniami.
Krążki odbojowe w narożnikach.
najwyższej jakości materac piankowy z oddychającym, antyalergicznym
pokrowcem (opcja).
Szczyty od strony nóg i głowy pacjenta wykonane ze stali nierdzewnej
ze specjalnie wyprofilowanymi uchwytami.
teleskopowy wysięgnik płynów infuzyjnych ze stali nierdzewnej.
Leże wykonane z laminatu HPL, w pełni przezierne dla RtG. Uchylny
segment pleców wspomagany 2 sprężynami gazowymi.
Opuszczane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, chroniące
pacjenta na całej długości leża.
Uchylna półka na monitor umieszczona od strony nóg wykonana ze
zgrzewanego tworzywa AbS (model DELUXE).
Odejmowane wypełnienie szczytu z HPL (model DELUXE).
Półka na dokumentację medyczną umieszczona w szczycie od strony
nóg pacjenta (model DELUXE).
Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dwóch kolumn.
Piąte koło do łatwego manewrowania (opcja).
Uchwyt na kasetę RtG z możliwością monitorowania całe długości leża
z łatwym dostępem (opcja).
Pedał przechyłów trendelenburga.
Pedał regulacji wysokości (wraz z przechyłem t/at).
Pedał przechyłów anty-trendelenburga.
łatwa w utrzymaniu czystości pokrywa podwozia wykonana z AbS z półką
na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta.
Pedał regulacji wysokości leża.

9

6

CECHY SZCZEGÓLNE:

A. Regulacja pochylenia segmentu pleców i nóg.
B. Uchwyt na kasetę RtG (opcja).
C. Składany pod leżem wysięgnik płynów infuzyjnych.
D. Podstawa z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta.

+48 81 502 00 70
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LS-2100

wózek do transportu i mycia chorych
Wózek LS-2100 jest przeznaczony do transportu i mycia chorych leżących.
bardzo dobra stabilizacja wózków umożliwia obsługę pacjentów o dużej
wadze przy maksymalnej wysokości wanny. Konstrukcja na 2 kolumnach.

wózki / Leżanki / foteLe specjaListyczne










Leże regulowane elektrycznie
Funkcja anty-trendelenburga do łatwego i szybkiego odprowadzania wody
Przechył leża ułatwiający odpływ wody
Odpływowy wąż w nożnej części leża
Wbudowany akumulator zasilający
nożne sterowanie
Składane, barierki boczne ze stali nierdzewnej
Koła tworzywowe o średnicy 150 mm z centralną blokadą, dwie lub cztery dźwignie

PLUTO

Leżanka do badaŃ
Leżanka Pluto służy do wykonywania na niej wszelkich badań pacjentów
oraz drobnych zabiegów.








bardzo prosta i łatwa w obsłudze
Wszystkie funkcje działają niezależnie od energii elektrycznej
Solidna konstrukcja z wysokiej jakości stali lakierowanej
Hydrauliczna regulacja wysokości
Leże trzyczęściowe ze stałym materacem
Oparcie pleców regulowane mechanizmem za pomocą sprężyny gazowej
Składane barierki boczne ze stali nierdzewnej.

ELEVA

Leżanka do badaŃ
Leżanka Pluto służy do wykonywania na niej wszelkich badań pacjentów
oraz drobnych zabiegów.
 Elektryczna (ELEVA E) lub hydrauliczna (ELEVA H) regulacja wysokości za
pomocą pilota lub pedału nożnego
 możliwość ustawienia wysokości leża i nachylenia oparcia pleców
 Solidna i stabilna konstrukcja z bezpiecznym udźwigiem roboczym do 170 kg

H68

wózek do transportu zwłok






56

na wierzchu metalowe przykrycie ze stali nierdzewnej
Odejmowane jednoczęściowe nosze z profilowanym leżem ze stali nierdzewnej
nosze wyposażone są w uchwyty z automatyczną blokadą w skrajnych pozycjach
cztery kółka odbojowe w narożach leża
Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego

info@eresmedical.com

saver one
defibryLator aed

Dostępne modele:
 Saver One Basic (wersja 200j)
 Saver One Power (wersja 360j)

Wyposażenie standardowe:
dwie pary elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych
karta pamięci
instrukcja obsługi w języku polskim (na cD)
zestaw do przygotowania pacjenta (golarka, maska do wykonania sztucznego
oddychania)
 torba transportowa z bocznymi saszetkami






rescue sam
defibryLator aed

zewnętrzny defibrylator półautomatyczny zapewniający proste wskazówki
głosowe i podpowiadający kolejne kroki podczas procesu resuscytacji.
Lekki, zasilany bateryjnie, przenośny.

defibryLatory aed

 automatyczny defibrylator zewnętrzny AED (Automated External Defibrillator)
 defibrylator przenośny dwufazowy dla potrzeb podstawowego ratownictwa
medycznego
 komunikacja głosowa w języku polskim
 wizualne i głosowe prowadzenie użytkownika na dowolnym etapie resuscytacji
– od naklejenia elektrod, poprzez masaż serca aż do defibrylacji
 lista komunikatów głosowych (poleceń) obejmuje między innymi takie komendy
jak: „naklej elektrody”, „wyładowanie zalecane”, „wciśnij przycisk wyładowanie”
lub „wyładowanie niezalecane”
 automatyczna ocena rytmu ekg i analiza impedancji klatki piersiowej pacjenta
dla określenia czy wyładowanie jest zalecane
 rytmy ekg z zalecanym wyładowaniem: migotanie komór lub częstoskurcz
komorowy
 rytmy ekg z niezalecanym wyładowaniem: wszystkie rytmy ekg oprócz migotania komór lub częstoskurczu komorowego
 jednorazowe elektrody dla dorosłych lub dla dzieci
 widoczny i dostępny wskaźnik naładowania baterii
 wysoka jakość, niezawodność i wytrzymałość
 odporny na udar i upadek, zgodnie z aktualnymi normami
 pełen zakres automatycznie wybieranej wartości energii do 200 j dla modelu
basic oraz do 360 j dla modelu Power
 zużywalna bateria zapewnia minimum 200 wyładowań lub 5 lat używalności
 test samokontrolny urządzenia i oprogramowania: po każdym włączeniu, co
24 godziny samoczynnie bez włączania
 wewnętrzna pamięć na karcie pamięci, umożliwia automatyczne zapisywanie
wszystkich danych ekg i zdarzeń medycznych
 możliwość bezprzewodowego przesyłanie zapamiętanych danych poprzez
port irDA do komputera
 niewielki ciężar - waga: 1,85 kg z baterią LimnO2
 Wymiary: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm

REScUE SAm jest przeznaczony do pomocy w przypadku migotania
komór oraz częstoskurczu komorowego.
 tryb pracy: półautomatyczny,
 typ fali: dwufazowa, opadająca wykładniczo, opór pozorny wyrównany,
 energia: niezmienne 200 j zgodnie z nową normą AHA 2010, dorośli: nominalne 200 j, do 50 omów, niemowlęta/dzieci - mniej niż 50 omów, przy użyciu
słabszych elektrod pediatrycznych,
 dokładność wstrząsu: według iEc En60601-2-4,
 czas cyklu wstrząs-wstrząs: zazwyczaj mniej niż 20 sekund,
 protokół: polecenia głosowe i wskazówki podczas protokołu,
 kontrola: automatyczna, prowadzona przez oprogramowanie (system wykrywania arytmii i system kontrolny),
 czas ładowania do momentu „zalecany wstrząs” typowo 8 sekund, przy
nowej baterii,
 instrukcje głosowe: szczegółowe wiadomości głosowe od przewodnika podaczs
całego procesu defibrylacji,
 wskaźniki: przycisk defibrylacji, przycisk informacyjny, przycisk „włącz/wyłącz”,
 wskazówki: światełka LED (różne kolory), przycisk informacyjny, wskaźnik
zakończenia ładowania, wskazówki głosowe, migający na czerwono przycisk
defibrylacji,
 defibrylacja: wstrząs następuje, jeśli zostanie wciśnięty przycisk SHOcK
(defibrylacja), gdy defibrylator jest uzbrojony,
 wektor defibrylacji: przez elektrody dla dorosłych w pozycji przedno-przedniej
lub przez elektrody pediatryczne o obniżonej mocy w pozycji przednio-tylnej,
 izolacja pacjenta: typu bF,

 bateria: 12 V, Dc, 4,2 Ah, litowo-jonowa, jednorazowa, o długiej żywotności,
 pojemność baterii: min. 200 wstrząsów lub 4 godziny pracy ciągłej,
 automatycznie uruchamiane przez użytkownika autotesty: codzienny auto-test - sprawdza obwody wewnętrzne, system dostarczania fali, pojemność
baterii i systam, test Włożenia baterii - umiejscowienie baterii, rozległe testy
gotowości urządzenia,
 opcjonalny zestaw do transmisji danych ,
 przechowywanie danych: pierwsze 60 minut EcG, wszystkie momenty wydarzenia, analiza decyzji,
 rozmiar: 80x300x270 mm,
 waga: 2,2 kg, razem z zestawem baterii

zestaw standardowy zawiera: zestaw główny, jednorazowe elektrody
dla dorosłych, jednorazowe opakowanie baterii.

+48 81 502 00 70
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FX3000MD
kardiomonitor

FX 3000mD jest wielofunkcyjnym kardiomonitorem umożliwiającym
monitorowanie oraz nadzór istotnych dla życia parametrów biologicznych
pacjenta na sali intensywnej terapii, w trakcie zabiegu na sali operacyjnej
i oddziale wybudzeń, jak również na oddziale intensywnej opieki internistycznej. Przeznaczony jest także do monitorowania noworodków.
cechą wyróżniającą ten typ kardiomonitora jest budowa modułowa,
umożliwiająca użytkownikowi implementację modułów pomiarowych
w dowolne sloty po prawej i lewej stronie kardiomonitora, co znacznie
ułatwia podłączanie pacjenta w sytuacji, gdy obecna jest duża ilość przewodów z różnych urządzeń. możliwe jest także przenoszenie modułów
pomiarowych do innych kardiomonitorów typu FX 3000mD.
Kardiomonitor może pracować samodzielnie lub stanowić element
systemu nadzoru FX 3000.

kardiomonitory

kardiomonitor FX 3000MD zapewnia monitorowanie i nadzór:















EKG (odprowadzenia kończynowe oraz przedsercowe)
oddechu (metoda reograficzna)
ciśnienia tętniczego nibP (metodą nieinwazyjną)
ciśnienia tętniczego, żylnego i innych ibP (metodą inwazyjną)
saturacji SpO2 (moduł odporny na ruchy oraz niską perfuzję - nellcor Oximax)
zawartości dwutlenku węgla etcO2 w powietrzu wydychanym pacjenta
temperatury (mierzonej w dwóch punktach pomiarowych i ich różnicę)
rzutu minutowego serca metodą termodylucji (wraz z obliczeniami hemodynamicznymi)
rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
analizę odcinka St (poziom i nachylenie)
analizę arytmii sygnału EKG
zawartości tlenu
zawartości gazów anestetycznych: n2O, iSO, EnF, HAL, SEV, DES
wykrywanie stymulatora serca

Dodatkowo na życzenie dostępne są opcje








kalkulatora leków
rejestrator termiczny
inne prędkości przesuwu krzywych
archiwum
zdalny pogląd ekranów innych kardiomonitorów połączonych w system
możliwość przenoszenia oraz przeglądania archiwum na komputerach Pc
FX 3000mD zapewnia sygnalizację alarmową w stanach zagrożenia, po przekroczeniu zadanych granic alarmowych wszystkich mierzonych parametrów
oraz rejestrację wszystkich monitorowanych sygnałów.

zastosowanie dużej pamięci elektronicznej umożliwia zaawansowane
gromadzenie, rejestrację oraz zapamiętywanie informacji o leczonych
pacjentach oraz przekazywanie ich do centrali systemu oraz baz danych
w innych systemach informatycznych.

FX3000

kardiomonitor
FX 3000 jest wielofunkcyjnym kardiomonitorem umożliwiającym monitorowanie oraz nadzór istotnych dla życia parametrów biologicznych
pacjenta na sali intensywnej terapii, w trakcie zabiegu na sali operacyjnej
i oddziale wybudzeń, jak również na oddziale intensywnej opieki internistycznej. Przeznaczony jest także do monitorowania noworodków.
Kardiomonitor może pracować samodzielnie lub stanowić element
systemu nadzoru FX 3000.
Kardiomonitor FX 3000 zapewnia monitorowanie i nadzór:
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EKG (odprowadzenia kończynowe oraz przedsercowe)
oddechu (metoda reograficzna)
ciśnienia tętniczego nibP (metodą nieinwazyjną)
ciśnienia tętniczego, żylnego i innych ibP (metodą inwazyjną)
saturacji SpO2 (moduł odporny na ruchy oraz niską perfuzję - nellcor Oximax)
zawartości dwutlenku węgla etcO2 w powietrzu wydychanym pacjenta
temperatury (mierzonej w dwóch punktach pomiarowych oraz ich różnicę)
rzutu minutowego serca metodą termodylucji (wraz z obliczeniami hemodynamicznymi)
rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
analizę odcinka St (poziom i nachylenie)
analizę arytmii sygnału EKG
zawartości tlenu w mieszaninie gazów
zawartości gazów anestetycznych: n2O, iSO, EnF, HAL, SEV, DES
wykrywanie stymulatora serca

FX 3000 zapewnia sygnalizację alarmową w stanach zagrożenia po
przekroczeniu zadanych granic alarmowych wszystkich mierzonych
parametrów oraz rejestrację wszystkich monitorowanych sygnałów.
zastosowanie dużej pamięci elektronicznej umożliwia zaawansowane
gromadzenie, rejestrację oraz zapamiętywanie informacji o leczonych
pacjentach oraz przekazywanie ich do centrali systemu oraz baz danych
w innych systemach informatycznych.

info@eresmedical.com

compact
kardiomonitor

compact 7














kolorowy 10.4’’ ekran tFt(800×600)
wyjście VGA do bezpośredniego podłączenia dodatkowego monitora
widoczna lampa alarmu na uchwycie
analiza arytmii (VtAc, VFib, ASyStOLic)
wykrywanie stymulatora serca widoczne na przebiegu EKG
zastosowanie dla dorosłych jak i noworodków
pokrętło regulacyjne do łatwego ustawiania i szybkiego wyboru
bezpośrednie przyciski do najczęściej używanych funkcji
możliwość uaktualniania oprogramowania przez internet
akumulator wewnętrzny umożliwia 2 godz. pracę bez zasilania sieciowego
możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilania z ambulansu (18 VDc)
niewielka waga, łatwe zawieszenie na standardowej poręczy łóżka
umożliwia pomiar 2 X ibP, 2 X temp, EtcO2 (opcja)

compact 5

kardiomonitory

 przeznaczony zarówno dla noworodków jak i dorosłych
 może pracować jako monitor stacjonarny lub transportowy
 posiada analizę arytmii VtAc/VFib, VtAc, ASyStOLic, detekcję rozrusznika,
trendy tabelaryczne i graficzne
 zasilanie sieciowe i akumulatorowe (2,5 godz.) oraz z instalacji w karetce
 drukarka 58 mm z szybkością wydruku 25 lub 50 mm/sek.
 możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu
 alarmy optyczne i akustyczne o rożnych priorytetach
 kolorowy ekran LcD 7”
 monitorowane parametry: EKG, SpO2, nibP, Resp, (temp. - opcja),
 wyjście VGA umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora o większej
przekątnej ekranu

compact 3

 niewielki i lekki monitor pacjenta zaprojektowany jako stacjonarny, przenośny
(transportowy) i do montażu na statywie
 ekran: 4.3”
 waga: ok. 1 kg,
 pomiar: SpO2, Puls, Systolic bP, Diastolic bP, mean bP, opcjonalnie: EtcO2,
FicO2, Resp, temp, 2 przebiegi: SpO2, EtcO2, szybkość: 6.25,
 12.5, 25, 50 mm/sek.,
 alarmy: (3 priorytety) optyczne i dźwiękowe,
 interfejsy: zasilanie 12 - 18 VDc, 2.5 A, LAn oraz USb cyfrowe wyjście do transferu danych i uaktualnień z komputerem, złącze systemu przywołania pielęgniarki,
 akumulator Li-ion: 5 godz. pracy ciągłej,
 pamięć: 128 godz. trendów, 20 przebiegów alarmowych (po 10 s. każdy),
 menu w języku polskim.

imec

przenośny monitor pacjenta
Kolorowy ekran LcD tFt o przekątnej 8,4”
Wyświetlanie do 4 krzywych jednocześnie
Przedziały wiekowe monitorowanych pacjentów: noworodki, dzieci i dorośli
monitorowanie podstawowych parametrów (EKG, Resp, niPc, SpO2, temp)
Lekki (waga tylko 4 kg), kompaktowy, przystosowany do pracy stacjonarnej i przenoszenia
Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja stanów alarmowych
indywidualne ustawianie alarmów poszczególnych parametrów
Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian %SpO2 („Pitch tone”)
montaż na ścianie, statywie na kółkach, szynie, ramieniu łóżka
Rozbudowane funkcje zapamiętywania i przeglądu danych:






72-godzinne trendy graficzne
72-godzinne trendy tabelaryczne
400 wyników pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia
60 zdarzeń alarmowych
60 zdarzeń arytmii

IMEC 10
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ascard mint v.05.101
eLektrokardiograf

Lekki i kompaktowy 3-kanałowy aparat EKG, umożliwiający wykonywanie badań w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Wyposażony w moduł
automatycznej analizy i interpretacji oraz w nowoczesną klawiaturę
membranową z przyciskami funkcyjnymi, dzięki której urządzenie jest
intuicyjne w obsłudze.

ascard green v.05.101
eLektrokardiograf

niska waga, niewielkie gabaryty, komunikacja z komputerem oraz wewnętrzna baza pacjentów i badań - to najważniejsze cechy tego 3-kanałowego aparatu EKG. Umożliwia on wykonywanie badań w pełnym
zakresie 12 odprowadzeń i jest wyposażony w moduł automatycznej
analizy i interpretacji.

ascard topaz

aparaty ekg

eLektrokardiograf

Praktyczny 3/6/12-kanałowy elektrokardiograf przeznaczony do wykonywania badań EKG we wszystkich placówkach służby zdrowia. Dzięki
innowacyjnemu interfejsowi komunikacyjnemu poruszanie się po elementach graficznego menu jest wyjątkowo proste. Wydruk na papierze
o szerokości 112 mm.

ascard orange
eLektrokardiograf

AscARD Orange jest intuicyjnym w obsłudze 3/6/12-kanałowym aparatem EKG umożliwiającym wykonywanie badania w pełnym zakresie
12 odprowadzeń. Wyróżnia go graficzne menu wyświetlane na ekranie
umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej
oraz możliwość wydruku na papierze o szerokości 112 mm.

ascard grey v.07.224
eLektrokardiograf

niezawodny 12-kanałowy elektrokardiograf z dużym (7'') wyświetlaczem
dotykowym i bazą 1000 badań. Wyróżnia się możliwością podłączenia
przystawki spirometrycznej, zapisu badania do pamięci USb oraz zwiększoną częstotliwością próbkowania. zapis badania odbywa się w trybie
ręcznym, automatycznymi lub AUtOmAnUAL.

parametry techniczne:
Model

Ilość odprowadzeń

Wyświetlacz

Tryb auto / manual

Rodzaj wydruku /Papier

AsCARD Green v.05.101

1, 3,

12

LCD

+/+

termiczny / 58 mm

AsCARD Mint v.05.101

1,3

12

LCD

+/+

termiczny / 58 mm
termiczny / 112 mm

AsCARD TOPAZ

3, 6, 12

12

LcD 96mm

+/+

AsCARD Orange

3, 6, 12

12

LcD 96mm

+/+

termiczny / 112 mm

AsCARD Grey v.07.204

3, 6, 12

12

LcD Dotyk 7”

+/+

termiczny / 112 mm lub Drukarka Pc / A4

AsCARD Grey v.07.224

3, 6, 12

12

LcD Dotyk 7”

+/+

termiczny / 112 mm lub Drukarka Pc / A4

AsCARD Green v.06.101

1, 3

12

LcD 4,3” kolor

+/+

termiczny / 58 mm

3, 6, 12

12

LcD dotyk 10,4”

+/+

termiczny / 210 mm / A4

AsCARD Gold3

60

Ilość kanałów

AsCARD Grey v.07.304

3, 6, 12

12

LcD Dotyk 7”

+/+

termiczny / 112mm lub Drukarka Pc / A4

AsCARD Red v.07.304

1,3,6,12

12

LcD Dotyk 7”

+/+

termiczny / 112mm lub Drukarka Pc / A4
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ascard grey v.07.204
eLektrokardiograf

niezawodny 12-kanałowy elektrokardiograf z dużym (7'') wyświetlaczem
dotykowym i bazą 1000 badań. Wyróżnia się możliwością podłączenia
przystawki spirometrycznej, zapisu badania do pamięci USb oraz wysłania
badania na pocztę e-mail lub inny aparat EKG. zapis badania odbywa się
w trybie ręcznym, automatycznym lub AUtOmAnUAL.

ascard grey v.07.304
eLektrokardiograf

innowacyjny 12-kanałowy elektrokardiograf wyróżniający się bezprzewodową komunikacją przez Wi-Fi oraz realizacją zleceń HL7. Dzięki
panelowi dotykowemu aparat jest intuicyjny w obsłudze, a poruszanie
się po elementach menu jest wyjątkowo proste. Wydruk na papierze
o szerokości 112 mm.

ascard red v.07.304
eLektrokardiograf

aparaty ekg

nowoczesny 12-kanałowy aparat EKG. Dzięki innowacyjnemu interfejsowi
komunikacyjnemu oraz dużemu ekranowi dotykowemu jest wyjątkowo
łatwy w obsłudze. Wyposażony m.in. w bezprzewodową komunikację
z internetem oraz funkcję archiwizacji badań na zewnętrznym nośniku
aparat spełni oczekiwania każdego użytkownika. Wydruk na papierze
o szerokości 112 mm.

ascard gold3
eLektrokardiograf

Prestiżowy 12-kanałowy aparat EKG z dużym (10,4'') ekranem dotykowym,
możliwością wysłania badania na pocztę e-mail lub inny aparat EKG.
zapamiętuje 2000 badań i może wykonać do 300 badań w trybie pracy
akumulatorowej. Wydruk na papierze o szerokości 210 mm (format A4).

ascard green v.06.101
eLektrokardiograf

najlepszy elektrokardiograf w swojej klasie, łączący w sobie najwyższą
jakość i nowoczesny design. Kolorowy wyświetlacz graficzny LcD z ekranem dotykowym, niewielkie wymiary oraz wewnętrzna baza pacjentów
i badań - to najważniejsze cechy tego wyjątkowego, 3-kanałowego aparatu
EKG, zbudowanego z wykorzystaniem technologii mikroprocesorowej.

parametry techniczne:
Klawiatura

Interfejs

Detekcja
kardiostymulatorów

Filtry cyfrowe

Ilość badań
w pamięci aparatu

Zasilanie 230 V /
akumulatorowe / USB

Alfanumeryczna i funkcyjna

USb

nie

tak

5-1000

+ /+

Funkcyjna

USb

nie

tak

5-1000

+ /+

Funkcyjna

-

tak

tak

1

+/+
+/+

Alfanumeryczna i funkcyjna

-

tak

tak

1

Alfanumeryczna i funkcyjna

3x USb / LAn

tak

tak

1000

+/+

alfanumeryczna i funkcyjna

3x USb / LAn

tak

tak

1000

+/+

alfanumeryczna i funkcyjna

USb

tak

tak

5-1000

+/+

alfanumeryczna i funkcyjna

3x USb / LAn

tak

tak

2000

+/+

alfanumeryczna i funkcyjna

3x USb / LAn/WiFi/ HL7

tak

tak

1000

+/+

funkcyjna

3x USb / LAn/WiFi/ HL7

tak

tak

1000

-/+

+48 81 502 00 70
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holcard 24w

holcard 24w

delta-L / XL system v.182

hoLtery ekg / systemy prób wysiłkowych

gamma L / XL system

system hoLterowski
z oprogramowaniem do badaŃ

system hoLterowski
System do analizy EKG metodą Holtera z poszerzonym oprogramowaniem do analizy parametrów (ocena arytmii, HRV, St, Qt, PKm) oparty
na profesjonalnym, mobilnym Stanowisku Diagnostyki medycznej typu
L (HolcARD 24W Gamma-L System) lub XL (HolcARD 24W Gamma-XL System).

aspekt 812

holcard cr-07 alfa system

rejestrator hoLterowski ekg

hoLter ciśnienia

12-kanałowy rejestrator EKG z czasem zapisu do 48 godzin wyposażony
w wyświetlacz graficzny.

Oprogramowanie do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego
krwi wraz z rejestratorem.

cardiotest

system do prób wysiłkowych

cykloergometr cRG

cardiotESt jest zaawansowanym systemem przeznaczonym do prowadzenia elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz wykonywania
elektrokardiogramów spoczynkowych 3, 6 i 12 kanałowych w trybie automatycznym i manualnym. Współpracuje z aparatami EKG serii Ascard (za
wyjątkiem aparatu mr. Green). System umożliwia nieprzerwaną rejestrację
i obserwację na monitorze sygnału EKG z 12 odprowadzeń.
Automatycznie steruje obciążeniem cykloergometru cRG 100 lub bieżni
rehabilitacyjnej b 612.
 możliwość definiowania własnych protokołów, również w trybie RAmP.
 Rejestracja oraz obserwacja uśrednionych zespołów P-QRS-t z wszystkich
12 odprowadzeń.
 Pomiar poziomu oraz nachylenia odcinka St w trybie „on-line”.
 Automatycznewyznaczanie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty.
 Rejestracja i obserwacja aktualnej częstości rytmu serca.
 Prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia,
czas etapu, całkowity czas wysiłku.
 Kontrola PmHR (maksymalnej dla wieku częstości akcji serca), obserwacja % PmHR.
 Wydruk EKG w czasie rzeczywistym.
 Rejestracja i obserwacja wartości mEt, wartości RPP (produkt podwójny).
 Automatyczna analiza arytmii.
 Archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport
zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-t oraz tabele z wynikami pomiarów).
 Podgląd wydruku.
 możliwość zastosowania systemu podciśnieniowego mocowania elektrod.
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System analizy EKG metodą Holtera wraz z systemem do badań
wysiłkowych składający się ze Stanowiska Diagnostyki medycznej
typu L (z biurkiem pod sprzęt) lub XL (na profesjonalnym mobilnym
stanowisku diagnostyki) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

cardiotESt
beta System XL

info@eresmedical.com

bieżnia b612

cms 5000

monitor pacjenta
CMS5000 to kompaktowy i przenośny monitor pacjenta z zasilaniem
akumulatorowo-sieciowym.
Cechy:
 jasny wyświetlacz w technologii LED, pomiary: ciśnienie nieinwazyjne (nibP),
saturacja ( SpO2), tętno (tt).
 Wysokiej rozdzielczości ekran LcD z trendami oraz krzywą pletyzmograficzną
 Ręczny/automatyczny/ciągły pomiar ciśnienia nibP
 Alarmy dźwiękowe i wizualne
 Historia nibP: do 600 pomiarów lub 10 godzin
 Dostosowany dla dorosłych, dzieci i niemowląt (w standardowym wyposażeniu
mankiet nibP i klips SpO2 dla dorosłych)

Wyświetlacz:
 7 segmentowy wyświetlacz typu LED pokazujący ciśnienia skurczowe, rozkurczowe i średnie, SpO2 i tętno
 2,4 calowy kolorowy wyświetlacz LcD

zakres pomiarowy: 0 ~ 100%
Rozdzielczość: 1%
Dokładność: 70 ~ 100% 2%, 0 ~ 69% nieokreślona
zakres alarmu: 0 ~ 100%

Tętno:
 zakres: 0 ~ 254 bpm
 Rozdzielczość: 1 bpm
 Dokładność: +/-1 bpm

NIBP:








SpO2:






metoda pomiaru: oscylometryczna
tryby działania: ręczny / auto/staza
Automatyczny czas pomiaru: 5-250 minut, regulowany co 5 minut
zakres pomiaru:10-270 mmHg
zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia: tAK
Rozdzielczość: 1 mmHg
Alarmy ciśnienia: skurczowe/rozkurczowe/średnie

Opcjonalne wyposażenie:





Drukarka termiczna
Wymiary(DxSxW): 200x230x75 mm
Waga: ok.3,5 kg
zasilanie: 100-200 V Ac 50/60 Hz

puLsoksymetr
Pulsoksymetr CMS 50D przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru
nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) u osób dorosłych, oraz
dzieci powyżej 4 roku życia. Urządzenie spełnia swoje funkcje zarówno w szpitalach, przychodniach, medycynie sportowej, jak i w użytku
domowym.
Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze (aby dokonać pomiaru wystarczy założyć pulsoksymetr na palec wskazujący i po kilku sekundach
odczytać wynik na wyświetlaczu).
Parametry techniczne:





niski pobór prądu
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
niewielkie wymiary (57 x 31 x 32 mm)
zasilanie: bateria alkaliczna 1,5 V x 2 (typ AAA)

Charakterystyka urządzenia:

puLsoksymetry

cms50d

 zintegrowany czujnik i wyświetlacz
 Dokładny pomiar wysycenia krwi tlenem (saturacji) oraz częstotliwości tętna
 Wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane w formie cyfrowej oraz
jako wykres
 zakres pomiarowy częstotliwości tętna 30 - 250 bpm (uderzeń na minutę)
 zakres pomiarowy saturacji: 0 - 100%
 6 trybów wyświetlania w 4 kierunkach
 Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 160 x 64 piksele

cms60d

puLsoksymetr
Pulsoksymetr CMS 60D służący do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi
i pomiaru tętna. Przeznaczony jest do użycia w szpitalach, klinikach, przychodniach, przez lekarzy rodzinnych jak również w warunkach domowych.
Charakterystyka urządzenia:










duża dokładność i niezawodność działania
kolorowy wyświetlacz 1,8” tFt
wyświetlanie wartości saturacji (SpO2)
wyświetlanie wartości częstotliwości tętna
wyświetlanie przebiegu krzywej pletyzmograficznej
lekki, niewielki, prosty w obsłudze i wygodny w stosowaniu
zakres pomiaru SpO2: 0-100%
zakres pomiaru tętna: 25-250 bPm
wskaźnik naładowania baterii, granic alarmów

 alarmy audiowizualne tętna i SpO2
 możliwość monitoringu dorosłych, dzieci
i niemowląt
 zasilanie: bateria typu AA
 możliwości komunikacji z Pc, dołączone
oprogramowanie do odczytu i analizy danych
 wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 60 x 23 mm
 waga maks. z bateriami 190 g

+48 81 502 00 70
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M-2DXS

łóżka / foteLe porodowe

łóżko porodowe

64





















łatwa do czyszczenia i dezynfekcji powierzchnia leżyska (3 sekcje)
Leżysko przezierne dla promieni RtG
Szczyty z tworzywa
boczne barierki wykonane z tworzywa
Uchwyt na statyw kroplówki i odboje na dwóch rogach wezgłowia
Statyw na kroplówkę
Elementy ruchome oparte na wysoko wytrzymałych tworzywach kompozytowych
Koła o średnicy 125 mm z blokadą kierunkową, system centralnego blokowania kół.
Elektroniczna regulacja części opracia, podnóżka, wysokości, pozycji trendelenburga, pozycji anty trendelenburg przy pomocy pilota
manualny cPR
Wysokowydajne silniki umieszczone w kolumnach łóżka
Dwuczęściowa pokrywa z tworzywa AbS na podwoziu łóżka
Akcesoria z chromoniklowaną powłoką antykorozyjną
łatwo zdejmowana misa ze stali nierdzewnej z chromoniklową powłoką
Regulowane uchwyty i podnóżki tylu goepel
Regulowany mechanizm sekcji nożnej z możliwością schowania pod siedzisko
Wskaźniki kąta nachylenia na barierkach bocznych
zasilanie akumulatorowo-sieciowe
materac o grubości 12 cm

parametry techniczne
Szerokość

1030 mm

Długość

2060 mm

Wysokość min.

600 mm

Wysokość max.

1000 mm

Powierzchnia leża (złożona sekcja nożna)
Powierzchnia leża (rozłożona sekcja nożna)

1400x850 mm
1850x850 mm

Kąt nachylenia oparcia

max 70°

Kąt nachylenia podnóżka

max 30°

Kąt pozycji trendelenburga

max 12°

Kąt pozycji anty trendelenburga

max 12°

bezpieczne maksymalne obciążenie

info@eresmedical.com

230 kg

verticaL

wieLofunkcyjny foteL porodowy

Wyjątkowy fotel do rodzenia w pionowej pozycji siedzącej
 niepowtarzalne wzornictwo
 wygoda pracy lekarza
 komfort pacjentki, mniejszy ból podczas porodu dzięki pozycji siedzącej,
możliwość zmiany pozycji bez konieczności schodzenie z fotela
 bezpieczeństwo dziecka podczas porodu

łóżka / foteLe porodowe

Regulacja fotela dostosowana do każdego etapu porodu. Gdy matka
potrzebuje spać, kucać lub przeć może odpowiednio dostosować pożądaną pozycję fotela przy użyciu pilota sterującego.
Oparcie pleców można regulować w zakresie 90° dla odpowiedniej
wygody matki oraz dziecka.
Segment podnóżka reguluje się do pozycji kucznej po naciśnięciu
odpowiedniego przycisku.
Wygodne oraz ergonomiczne podłokietniki pozostają zawsze w wygodnej,
równoległej do podłogi pozycji, nawet podczas zmiany kąta oparcia pleców.
Podparcia pod nogi rozchylane do 30 stopni.
Oparcie fotela z funkcją masażu zapewnia głęboki relaks. Dodatkowo
fotel posiada podgrzewane siedzisko. Rozluźnienie obszaru miednicy
pacjentki ułatwia i przyspiesza poród oraz znacząco zmniejsza ryzyko
pęknięcia krocza.
Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji kolumnowej fotel pozostaje
wyjątkowo stabilny nawet w najwyższym możliwym położeniu.
Fotel może być wyposażony w podpory nóg typu Goepel dzięki czemu
można uzyskać pozycję litotomii lub porodów w pozycji leżącej.
Fotel Vertical może być z łatwością przemieniony w łóżko porodowe
dzięki zastosowaniu dołączanego segmentu nóg. Element ten może
również służyć w razie potrzeby jako siedzisko dla personelu.

parametry techniczne
Oparcie pleców

0º-90º

trendelenburg

0º-14º

Kółka jezdne
bezpieczne obciążenie
Waga
Powierzchnia leża
Regulacja wysokości
Wymiary zewnętrzne (szer.x dł x wys.)
zasilanie: max.
zabezpieczenie:
Stopień zabezpieczenia przed płynami

+48 81 502 00 70

Ø125 mm
max 150 kg
116 kg
700 x 2000 mm
700 - 900 mm
1000 x 1330 x 1510 mm
3,15A; 100V - 240V ~ 50/60 Hz
klasa i, typ b
iPX 66
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bensberg

wanna porodowa

Wanna porodowa przeznaczona jest do porodu w wodzie, jak również
do uprzedniego relaksu i rozluźnienia kobiety ciężarnej.
Wyposażenie standardowe:





Wanna porodowa bensberg z podstawą i panelem zewnętrznym
bateria termostatyczna z kranem i prysznicem
Para uchwytów bocznych
System kontroli przepełnienia – Aqua S

Opcje dodatkowe:












Drzwi do wanny
Wersja mUSt z wyżłobieniami (Siedzisko i podparcie na stopy)
System masażu perełkowego
Radio mP3
Wskaźnik temperatury wody w wannie
chromatoterapia
Kamera podwodna
Dodatkowy podgłówek
Schodki do wanny
Podpórka pod nogi dla położnej
chusta na haku

wanny porodowe

parametry techniczne
Wymiary zewnętrzne

długość: 1820 mm
szerokość: 1440 mm
wysokość: 755mm na nóżkach
długość wanny z otwartymi drzwiami: 2450 mm

ciężar wanny bez obciążenia

50-130 kg (w zależności od wyposażenia wanny)

maksymalne obciążenie statyczne
Pojemność maksymalna
Średnia pojemność
czas napełniania
Szybkość opróżniania

630 kg
500 litrów
250-315 litrów
350 litrów około 20 minut bez filtra bakteryjnego
2,5 litra / sekundę

wpc-220

wanna porodowa
Wanna porodowa WPc-220 stwarza dogodne warunki przygotowania
ciężarnej do porodu, ograniczenia bólów porodowych (imersja), a także
przyjęcia porodu do wody.
 wanna z hydromasażem
 urządzenie wolnostojące, nie wymagające obudowy i fundamentowania
 dostępność z każdej strony jak również regulowana wysokość wanny pozwalają
na zachowanie wygodnej, ergonomicznej pozycji przez personel medyczny
 wymiary niecki: dł. 1600 mm x szer. 1000 mm
 zakres podnoszenia na poziomie krawędzi niecki 600-1000 mm

Wyposażona w:
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baterię wody mieszalną lub termostatyczną
prysznic
termometr
instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego
system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu
system osuszania wanny
regulowane podpory pod stopy
regulowane pochwyty rąk
podest do wchodzenia i wychodzenia
podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia
materac przeciwpoślizgowy
siedzisko
zawór do mechanicznego opuszczania wanny
wózek - podnośnik do szybkiej ewakuacji pacjenta (w opcji)

info@eresmedical.com

cms800g

bd4000Xs

kardiotokograf
Kardiotokograf cmS 800G to urządzenie przeznaczone do rejestracji akcji
serca płodu i skurczów macicy u ciężarnej powyżej 28 tygodnia ciąży
w celu dostarczenia danych do użytku klinicznego. Wyniki monitorowania
mogą być nagrywane przez wbudowane urządzenie rejestrujące. monitor
wyświetla równocześnie FHR, tOcO, FmOV poprzez analizę ich wzajemnych relacji. może współpracować z centralnym systemem monitoringu.







monitor tętna bD4000xs jest idealny do stosowania w poradniach
przedporodowych i gabinetach lekarskich.
 możliwość monitorowania bliźniąt w standardzie
 Unikalna funkcja drukowania pełnej skali FHR bliźniąt
 Regulowane przez użytkownika alarmy rzadkoskurczu, częstoskurczu, utraty
kontaktu oraz weryfikacji tętna pomiędzy kanałami
 Regulowana przez użytkownika funkcja opisywania zapisu
 Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
 intuicyjny interfejs użytkownika i elementy sterujące upraszczające szkolenie
 marker ruchów płodu wyczuwanych przez matkę
 Opcjonalny wózek i mocowanie ścienne

sonicad team 3
kardiotokograf

monitor team 3 zapewnia precyzyjny i wyraźny, wizualny status płodu
i matki. Urządzenie jest łatwe w użyciu dzięki ekranowi dotykowemu
z ikonami. tętno płodu można wyświetlić w postaci dużych cyfr z automatycznym skalowaniem w celu monitorowania pojedynczego płodu,
bliźniąt i trojaczków, co pozwala uzyskać optymalną widoczność.









monitorowanie ultrasonograficzne z możliwością obserwacji trojaczków
Podwójne markery ruchów płodu (ręczne i automatyczne)
Wysokiej jakości dźwięk dla najczulszej detekcji tętna płodu
najnowsza, najpotężniejsza wersja słynnego modelu interpretacji KtG według
kryteriów Dawesa-Redmana
Praca przy zasilaniu sieciowym/akumulatorowym*
integralna baza danych pacjentek z pamięcią zapisów o nieograniczonej pojemności*
Konfigurowany przez użytkownika system alarmów dotyczących płodu i matki
Opcja pomiaru ciśnienia tętniczego i SpO2 matki

Dostępny także wariant e-KtG –
dla monitorowania bez użycia
papieru i drukarki. (wymagany
jest komputer i oprogramowanie)
Pierwszy monitor tętna płodu
z technologią bP, który mierzy
ciśnienie tętnicze w trakcie
napełniania mankietu i został
klinicznie zatwierdzony do
stosowania w okresie ciąży.

kardiotokografy






Kolorowy wyświetlacz LcD 8,4" z regulacją pochylenia do 60 stopni
Wyświetlanie danych pacjenta i wyraźny zapis wykresu
możliwość manualnej rejestracji ruchów płodu
Ustawienie dolnych i górnych granic alarmu FHR (alarm dźwiękowy i zmiana
koloru wyświetlania)
Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 h
Funkcja przechowywania danych pacjentki i wykresu fal z 12 godzin
Funkcja zamrożenia obrazu
Wbudowany port komunikacyjny rj45 do podłączenia do centralnej stacji
monitoringu
Urządzenie może być zamontowane na ścianie.

kardiotokograf

system nadzoru
okołoporodowego
Pierwszy monitor tętna płodu z technologią bP, który mierzy ciśnienie
tętnicze w trakcie napełniania mankietu i został klinicznie zatwierdzony
do stosowania w okresie ciąży.
modułowe oprogramowanie dla maksymalnej elastyczności i skutecznej
opieki nad matką i dzieckiem przeznaczone do stosowania w każdych
warunkach związanych z ciążą, od pojedynczych platform dla jednego
użytkownika do w pełni zintegrowanych instalacji. Platforma jest systemem
skalowalnym, który może znacząco zwiększyć skuteczność procesu i daje
lekarzom możliwość dostosowania do lokalnych protokołów, schematów
pracy lub wytycznych.

zdalny dostęp zwiększa elastyczność kliniczną i może być współdzielony
w różnych ośrodkach i platformach, w tym na tabletach.
Dodatkowo oprogramowanie obsługuje przesyłanie danych z nowej
gamy cyfrowych dopplerów Sonicaid, aby umożliwić okresowe badanie
osłuchowe, którego wyniki zostaną odnotowane w dokumentacji pacjentki.

+48 81 502 00 70
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babysound b

sonoLine c

detektor tĘtna płodu

detektor tĘtna płodu

Detektor tętna płodu babySound b doskonale sprawdza się w warunkach
domowych, przeznaczony dla przyszłych mam, pozwala posłuchać bicia
serca dziecka już po 12 tygodniu ciąży.
Charakterystyka:
Głowica integrowana z wyświetlaczem FHR
Wyświetlacz częstotliwości tętna (LcD)
Automatyczne zamrażanie wyświetlonego wyniku pomiaru
Specjalnie zaprojektowane podwójne wyjście audio umożliwiające odsłuch
pulsu dziecka obu rodzicom jednocześnie (bądź odsłuch i nagrywanie)
 niski pobór mocy






Specyﬁkacja:

detektory tĘtna płodu










Wykazuje częstotliwości tętna miedzy 50 a 240 bpm
Dokładność pomiaru ± 2 lub 2%
częstotliwość ultradźwiękowa 2mHz
intensywność ultradźwięku <10mW/cm2
Wyjście na słuchawki z możliwością regulacji głośności
zasilanie: bateria 1.5 V x 2 (typ: AAA)
Kabel do połączenia z komputerem
tryb pracy: ciągła fala dopplerowska

Przenośny detektor tętna płodu Sonoline C przeznaczony do rutynowych badań w praktyce ginekologicznej i położniczej. Wyposażony
w kolorowy wyświetlacz LcD do odczytu części tętna płodu. Urządzenie
przeznaczone do badania po 12 tygodniu ciąży.
Główne cechy:
 ergonomiczny i łatwy w użytku przenośny detektor tętna płodu o dużej mocy
akustycznej
 głowica łatwa w użyciu
 częstośc tętna płodu, graficzny odczyt danych na kolorowym wyświetlaczu LcD
 wyświetlanie w formie trzech modułów: czas prawdziwy FHR, średnia czynność
serca płodu i ustawienia manualne
 czerwony wskaźnik alarmu, jeżeli częstość tętna płodu jest poza normą
wykaz statusu baterii
 wbudowane głośniki
 wyjście na słuchawki
 automatyczne wyłącznie

Specyﬁkacja:
 zakres pomiaru tętna (FHR): 50 - 240 uderzeń na minutę
 Dokładność pomiaru: do 2 uderzeń na minutę
 Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej

Parametry techniczne:
 Wymiary: (dł.x szer.x wys.) 135 x 92 × 29 mm
 Waga: około 245 g (wraz z bateriami)
 zasilanie: dwie baterie alkaliczne 1,5 V typu AA

Sonda:
 częstotliwość pracy: 2,0 mHz ± 10%
 tryb pracy: ciągła fala dopplerowska

sonoLine b

detektor tĘtna płodu
Detektor tętna płodu Sonoline b jest przeznaczony dla ginekologów i położnych jak również dla wymagających osób do użytku domowego. Posiada
cyfrowy wyświetlacz LcD, wbudowany głośnik, niezależną sondę oraz
trzy tryby pracy. Pozwala na jednoczesny pomiar i odsłuch tętna płodu.
Urządzenie przeznaczone do badania po 12 tygodniu ciąży.
Główne cechy:
 przenośny detektor tętna płodu do rutynowych badań
 wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LcD wskazujący: wskaźnik trybu pracy,
częstotliwość tętna, kontrolka sondy, wskaźnik poziomu baterii, podświetlenie
 możliwość wyświetlenia trzech modułów: czas prawdziwy FHR, średnia
czynność serca płodu i ustawienia manualne
 posiada wyjście audio na podłączenie słuchawek jak również urządzenia
nagrywającego
 automatyczne i manualne liczenie tętna
 wbudowany głośnik i wyjście na słuchawki
 automatyczne wyłącznie
 niezależna wymienna sonda

Specyﬁkacja:
 zakres pomiaru tętna (FHR): 50 - 210 uderzeń na minutę
 Dokładność pomiaru: do 3 uderzeń na minutę
 Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej

Parametry techniczne:
 Wymiary: (dł.x szer.x wys.) 135 x 95 × 35 mm
 Waga: około 180g (wraz z bateriami)
 zasilanie: dwie baterie alkaliczne 1,5 V typu AA

UDT-300D

detektor tĘtna płodu
Służy do rutynowych badań akcji serca płodu przez ginekologów, położników i położne. jest to wysokiej jakości i czułości zasilany z sieci 230 V
ultradźwiękowy detektor tętna płodu. można go używać od 10 tygodnia
ciąży. ma wbudowany układ ARc, który automatycznie optymalizuje
odbiór sygnałów serca: zapewnia stałość poziomu dźwięku uderzeń
serca, ogranicza zakłócenia kontaktowe i ułatwia odbiór słabych sygnałów
w i trymestrze ciąży.

Sonda:
 częstotliwość pracy: 2,0 mHz ± 10%
 tryb pracy: Doppler o fali ciągłej
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REXTRA

foteL ginekoLogiczno- uroLogiczny
Fotel ginekologiczno-urologiczny przeznaczony do przeprowadzania
badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych w placówkach
służby zdrowia.
 Specjalnie zaprojektowane obicie z pianki pokryte zmywalną, bezszwowa skórą,
łatwe do utrzymania w czystości, dostępne w wielu kolorach
 Elektryczna regulacja ustawienia podnóżków
 Elektryczna regulacja wysokości, siedziska i oparcia pleców
 Szybka zmiana pozycji fotela w ciągu kilku sekund
 Ustawianie wszystkich funkcji fotela przy pomocy pilota sterującego
 Po zamontowaniu segmentu nożnego można uzyskać pozycję leżącą

Wersja standardowa - wyposażenie:







2 silniki
Uchwyty na nogi typu Goeple
Lakierowane proszkowo podłokietniki
misa ze stali nierdzewnej o głębokości 10 cm
Pilot przewodowy
Uchwyt na papier

Szeroka gama dodatkowych akcesoriów dodatkowych
różne rodzaje uchwytów na nogi
statyw na kroplówkę
podnóżek dla lekarza
różne rodzaje mis
przełącznik nożny
tapicerowany segment nożny

foteLe ginekoLogiczne








parametry techniczne
Długość całkowita
Szerokość całkowita

1300 mm (1800 mm z tapicerowanym
segmentem nożnym – opcja*)
750 mm

Siedzisko

dł. 430 mm x szer. 600 mm

Oparcie

dł. 860 mm x szer. 600 mm

Waga
maksymalna waga pacjenta
zasilanie
Regulacja wysokości

80 kg
150 kg
230/24 VA
62-92 cm

Regulacja kąta nachylenia oparcia

0-70�

Regulacja kąta nachylenia siedziska (opcja*)

0-15�

urządzenie do zabiegów
ginekoLogii estetycznej

WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY

Urządzenie wykorzystuje opatentowaną technologię wykorzystującą
fale elektromagnetyczne. bezpiecznie ogrzewa włókna kolagenowe do
kontrolowanej temperatury, która je napręża. Dodatkowo pobudzona
jest produkcja nowych kolagenów, co prowadzi do ściślejszej, odmłodzonej tkanki.
 Regeneracja i odmładzanie narządów płciowych kobiet
 Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych
 Doskonałe dla kobiet w każdym wieku – zalecane w szczególności po porodzie
i okresie menopauzy
 bezbolesne zabiegi
 natychmiastowe rezultaty – poprawa wyglądu i zdrowia
 nieinwazyjna głęboka stymulacja energią cieplną
 W 100% nieablacyjna technologia
 Proste zabiegi nie wymagające wcześniejszego specjalnego przygotowania
pacjentki
 Szeroki wybór akcesoriów

Wyposażenie – wersja standardowa:







Aplikator zewnetrzny m
Aplikator Waginalny L
Elektroda referencyjna
termometr iR
Elastyczny pasek do mocowania10x100cm
zasilacz (230 V, EURO wtyczka)

+48 81 502 00 70
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magnetostym

urządzenie do funkcjonaLnej
magnetostymuLacji miĘśni dna miednicy
najskuteczniejsza bezkontakotwa terapia
nietrzymania moczu
Dla kogo?

Urządzenie zostało opracowane przy użyciu nowej technologii FmS
(funkcjonalna stymulacja magnetyczna) z przeznaczeniem do leczenia
problemów z mięśniami dna miednicy, problemów pooperacyjnych
i poporodowych u kobiet, problemów z prostatą i zaburzeniami erekcji
u mężczyzn.

Leczenie nietrzymania moczu

jak wygląda zabieg?

impulsowe pole magnetyczne emitowane przez urządzenie powoduje, że
mięśnie dna miednicy kurczą się bez konieczności mocowania elektrod.
Podczas terapii pacjent siedzi zupełnie ubrany na wygodnym fotelu. Każda
sesja terapeutyczna trwa około 20 minut i na ogół przeprowadza się ją
co drugi dzień. Poprawa jest odczuwalna już po około sześciu sesjach.
Stymulacja magnetyczna zwiększa siłę i wytrzymałość zwieracza i mięśni dna miednicy. Podczas stymulacji pacjent skupia się na skurczach
mięśni, co wspomaga aktywne wykonywanie ćwiczeń w tych partiach.
zabieg jest bezbolesny.

opcje:

• Fotel z dwoma aplikatorami wbudowanymi w fotel dla skuteczniejszej terapii
pęcherza nadreaktywnego i bólów
kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego

jak działa głęboka
stymulacja elektromagnetyczna?
Organizm ludzki z fizycznego punktu widzenia to zespół przewodników,
półprzewodników i izolatorów, na które mają wpływ różne typy zewnętrznej
energii, np. prąd, pole magnetyczne, światło, temperatura etc.
charakterystyczną cechą pola magnetycznego jest przenikanie przez
wszystkie struktury ustroju. cecha ta odróżnia pole magnetyczne od
innych postaci energii, które ulegają pochłonięciu na niewielkiej głębokości tkanek.
Głębokość efektywnej stymulacji polem elektromagnetycznym za pomocą
urządzenia sięga do 10 cm.
indukcja ta jest około 150 razy większa od najmocniejszych stosowanych
do tej pory aparatów do magnetoterapii.

• Podest pod fotel

terapia aparatem magnetoStym korzystnie wpływa na krążenie obwodowe, natlenowanie krwi, wzmożenie wymiany jonów oraz stymulację
reakcji biochemicznych w organizmie. Dzięki temu znacznie przyspiesza
odbudowę i regenerację tkanek.
parametry techniczne:
częstotliwość terapii:

dlaczego stymulacja elektromagnetyczna?







Siła pola magnetycznego:

Skuteczny i szybki powrót do sprawności fizycznej
bezinwazyjne, bezbolesne zabiegi
zabiegi na miejsca niedostępne dla innych terapii
możliwość wykonywania zabiegów przez ubrania z tkanin naturalnych
brak skutków ubocznych
bardzo szybki i trwały efekt

Programy:
max. ilość etapów w programie:
max. czas trwania
każdego etapu:
Opcje modulacji częstotliwości:
Opcje modulacji amplitudy:

100 programów gotowych
oraz 72 programy własne
8
20 min.
1-80 Hz
sinusoida, półsinusoida, trapez, ciągła szpilkowa,
prostokątna z regulowaną częstotliwością

czas trwania impulsu fali:

Od 1 sek. do 20 sek.

czas przerwy:

Od 1 sek. do 20 sek.

czas trwania zabiegu:
bezpiecznik:
napięcie:

Urządzenie zostało wyróżnione Złotym
Medalem podczas targów „Rehabilitacja” w Łodzi w 2014 r.

moc:
Wymiary:
Waga:
Klasyfikacja: iEc 60601/1
Klasyfikacja mDD 93/42/EEc
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1 do 80 Hz
maks. 3 tesle
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1-60 min.
2 x t10A
100 ~ 240 V Ac, 50~60 Hz
1500 VA
68 x 84 x 103 cm
19,5 kg
Klasa i, typ bF
Klasa iia

vidiX

cyfrowy system do wideodermatoskopii
ViDiX jest cyfrowym systemem do wideodermoskopii o wysokiej rozdzielczości 5 megapikseli (2560x1920). jego zastosowanie jest proste
i intuicyjne. Kamera pozwala na całkowitą swobodę ruchów i odzwierciedla obrazy o różnych powiększeniach z doskonałym odwzorowaniem
szczegółów i zachowaną wiernością kolorów.
ViDiX jest w pełni zintegrowanym urządzeniem, a jego konstrukcja
pozwala na maksymalny komfort użytkowania w absolutnym bezpieczeństwie i niezawodności, co potwierdza coraz większe powodzenie
wśród specjalistów.
Oprogramowanie DERMATOSCOPE 7
Oprogramowanie DERmAScOPE 7* jest bardzo proste w obsłudze
i bogate w funkcjonalność.
 Pełne zarządzanie danymi pacjentów (wprowadzenie, wyszukiwanie) z dedykowanej strony rejestracji
 łatwe porównanie obrazów historycznych i aktualnych wyświetlanych na żywo
 Uproszczone odwzorowanie poprzez przeciąganie obrazów dermoskopowych
bezpośrednio na kliniczne lub na modele
 zapisywanie raportów w PDF, bezpośrednie drukowanie i kopiowanie na zewnętrzne urządzenia pamięci masowej (USb), a także nagrywanie na cD -ROm
 Korzystanie z przycisków funkcyjnych na klawiaturze (F1-F9) dla bezpośredniego dostępu do głównych funkcji

Konﬁguracja urządzenia
Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: standardowej i przenośnej.
Standardowa konﬁguracja obejmuje:
 Komputer stacjonarny najnowszej generacji z funkcją automatycznego
tworzenia kopii zapasowych
 Dwa wysokiej rozdzielczości monitory 24" 1920x1200
 Kamera 5mPX ViDiX z akcesoriami
 Dedykowane oprogramowanie DERmAScOPE 7
 Wózek zgodny z normami i przepisami bezpieczeństwa
 Drukarka fotograficzna, bezprzewodowa
 Kamera bezprzewodowa (opcja), która może być wykorzystana do zobrazowania całkowitej powierzchni ciała

wideodermoskopia

Kamera 5MPX
Kamera 5mPX ViDiX została opracowana ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii, co pozwala na prostą obsługę. Wygodny i zrównoważony
uchwyt, jak i prosty dostęp do przycisków funkcyjnych sprawiają, że
kwalifikuje się ona do zastosowania w codziennej praktyce.
Korzystając z przycisków na uchwycie można wygenerować szereg
funkcji, w tym szybkiej rejestracji obrazu i wyboru powiększenia (7x-10x20x-30x-50x-70x-100x).

Konﬁguracja urządzenia przenośnego obejmuje:






Laptop najnowszej generacji
Kamera 5mPX ViDiX z akcesoriami
Dedykowane oprogramowanie DERmAScOPE 7
Walizka
Kamera bezprzewodowa (opcja)

+48 81 502 00 70
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WOOD-M
LAMPA WOODA

WOOD-m to lampa Wooda do diagnostyki medycznej w zakresie dermatologii, okulistyki i kosmetologii z uchwytem do trzymania w ręku.
 Lampa Wooda typ WOOD m jest przeznaczona do obserwowania fluorescencji
małych powierzchni i szczegółów z reguły niewidocznych w normalnym świetle.
 zasada stosowania tych urządzeń jest oparta na możliwości przekształcenia
incydentalnego promieniowania ultrafioletowego w promieniowanie widzialne.
 Wood m stosuje się do studiowania fluorescencji organicznej, bakterii, analizy
schorzeń dermatologicznych.
 Lampa WOOD m jest wyposażona w dwie świetlówki emitujące fale o długości 368 nm.
 Wytrzymała metalowa obudowa w kolorze białym i specjalny balas wewnątrz
reflektora zapewniający doskonałe wyważenie lampy.
 Poliwęglanowa tarcza montowana wewnątrz reflektora minimalizuje ryzyko
olśnienia oczu.
 Opcjonalnie lampę można doposażyć w szkło powiększające o mocy 4 dioptrii
z łatwym magnetycznym mocowaniem.

parametry techniczne:

Lampy diagnostyczne

Pobór mocy

48 VA

2 żarówki

6W

zasilanie

230 V, 50 Hz

Oprawa metalowa o wymiarach

100×320×60 mm

L88

Lampa zabiegowa/diagnostyczna
Lampa L88 przeznaczona głównie dla dermatologii i kosmetologii.
 Lampa emituje zimne światło fluorescencyjne
 Wyposażona jest w szkło powiększające cylindryczne o mocy 3 dioptrii i dużej
średnicy 120 mm
 Spełnia wszystkie wymagania norm dotyczących produktów medycznych
 Pozwala na długotrwałe i bezpieczne użytkowanie, osłona źródła światła ze
specjalnego tworzywa zmniejsza ryzyko ewentualnych uszkodzeń.
 Lampa zabiegowa L88 może być montowana na statywie jezdnym, ścianie,
szynie oraz do blatu stołu. W każdym z tych wariantów charakteryzuje się
doskonałym wyważeniem oraz łatwością manewrowania.
 System ramion zapewnia ustawienie oraz pozostawienie lampy stabilnej
w dogodnej pozycji.
parametry techniczne:
typ oświetlenia
natężenie światła w odległości 50 cm
Wskaźnik odwzorowania barw cRi

550 lux
90 Ra

temperatura barwowa

4550 K

żywotność źródła światła

5000 h

Średnica reflektora
Pobór mocy
Funkcje dodatkowe
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fluorescencyjne

230 mm
33 VA
szkło powiększające

info@eresmedical.com

medisun® dayLight 9000

urządzenie do terapii fotodynamicznej pdt

medisun® daylight 9000 to innowacyjna terapia fotodynamiczna PDt
ze spektrum światła dziennego, oferujący bezbolesną ekspozycję ze
spektrum światła dziennego (400 do 800 nm) ze źrodła światła LED.
Główne zastosowanie to leczenie rogowacenia słonecznego.
PDT to metoda leczenia, podczas której zmienione chorobowo komórki
(komórki rakowe i przedrakowe), zostają uczulone na światło, poprzez
uprzednie zastosowanie fotouczulacza, dzięki czemu mogą zostać
zniszczone naświetlaniem. Skuteczność terapii fotodynamicznej jest
porównywalna z klasycznymi metodami, takimi jak krioterapia czy
chirurgia. jest jednocześnie najmniej inwazyjną metodą leczenia i daje
bardzo dobre efekty kosmetyczne.

ZALETY NOWEGO SYSTEMU medisun daylight 9000:

medisun® DAYLIGHT 1200 to alternatywa dla medisun® DAyLiGHt 9000
do ekspozycji małych i średnich rozmiarów obszarów ciała.





kompaktowy i mobilny system
oszczędność miejsca
łatwe pozycjonowanie lampy na 3 osiach
12 wysokiej wydajności diod LED

medisun® Xenia uva-1
urządzenie do fototerapii uva-1

fototerapia - Lampy uv

 bezbolesna terapia
 jest jedyną metodą niszczącą chore komórki w sposób wysoce wybiórczy –
bez uszkadzania zdrowych tkanek, nie pozostawia blizn
 gwarantuje skuteczność porównywalną do krioterapii czy tradycyjnego
leczenia chirurgicznego
 umożliwia leczenie w trudnych lokalizacjach np. na powiekach, w okolicach
oka, kąta nosa, skrzydełka nosa czy na policzkach
 Podczas ekspozycji pacjent może słuchać muzyki, czytać, rozmawiać albo
po prostu relaksować się
 czas trwania ekspozycji to tylko 1 godzina
 Urządzenie wymaga niewiele przestrzeni (1,25 m x 1,25 m) i możemy je
w łatwy sposób zainstalować w pomieszczeniu ze standardową siecią 230 V.

Profesjonalna, przetestowana na całym świecie, fototerapia UVA-1 do
leczenia AzS, twardziny skóry i inych chorób bez użycia kortyzonu.
REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA medisun® XENIA UVA-1:















nowoczesne energooszczędne lampy ksenonowe
obrotowy moduł lamp
komfortowa leżanka ze skóry syntetycznej
łatwe czyszczenie, optymalna higiena
zabieg odbywa się w pozycji leżącej
możliwa ekspozycja całego ciała i ekspozycja częściowa – 6 indywidualnych
pól oświetlenia
niskie wytwarzanie ciepła - nie ma potrzeby stosowania drogich systemów
wentylacji
połączenie lamp ksenonowych UV i wysokiej jakości filtrów świecowych pozwala na uzyskanie selektywnego spektrum światła, pomiędzy 340 i 460nm,
co zapewnia najwyższą skuteczność zabiegową
typowy czas ekspozycji wynosi od 10 do 30 minut
komputerowe sterowanie – system zarządzania terapią medisoft - zapewnia
precyzyjne dawkowanie w j/cm². możliwość ustawienia różnego natężenia
sześciu indywidualnych pól oświetlenia.
możliwość korzystania z gotowych programów
baza danych pacjentów z historią terapii

+48 81 502 00 70
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medisun® 6311 ISO

urządzenie do fototerapii całego ciała
Wielofunkcyjna kabina UV z precyzyjnym systemem dawkowania do
leczenia wszystkich chorób podatnych na terapię promieniowaniem UV.
System iSO medisun® to wysoce precyzyjna procedura dawkowania
równomiernie na skórze niezależnie od kształtów ciała pacjenta.
zabieg możliwy w pozycji stojącej lub siedzącej.
możliwość różnorodnego dawkowania (natężenia) w ramach jednej ekspozycji.
Opcja aplikacji jedynie na wybrane części ciała (terapia miejscowa –
dłoni, podeszew stóp).
medisun 6311 ISO to:

fototerapia - Lampy uv








96 poziomo ułożonych lamp UVb311 rozmieszczonych w 4 kolumnach
18 oddzielnych pól oświeltenia z indywidualnym dawkowaniem
pojedynczy układ lamp UVA
indywidualne komputerowe sterowanie poszczególnych grup lamp
system wyliczania optymalnej dawki promieniowania dla pacjenta
obsługa za pomocą dotykowego panelu sterowania na drzwiach kabiny oraz
zdalnego komputera Pc

medisun® 2800 innovation
urządzenie do fototerapii całego ciała

Kabina UV do leczenia wszystkich chorób skórnych podatnych na terapię
promieniowaniem UV (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, bielactwo
nabyte, polimeryczne zapalenie skóry wywołane światłem)
medisun 6311 ISO to:
 wygodna obsługa za pomocą ekranu dotykowego wbudowanego w moduł drzwi
 20, 24, 28, 44 lub 48 lampy UV o mocy 100W, rozłożone równomiernie, co daje
równomierne dawkowanie promieniowania
 UVb311, PUVA, UVA1 albo spektrum łączone
 Regulacja dawki w jednostkach j/cm2
 Podwójny system wentylacji pacjenta
 4 czujniki UV dla zapewnienia stałego monitorowania
 zdalne sterowanie sieciowe, np. z poziomu recepcji
 Wizualne monitorowanie pacjenta (okno lub lustro)
 zawias drzwi po stronie lewej lub prawej
 Solidna metalowa obudowa z powłoką z tworzywa sztucznego
 możliwość wyboru kolorystyki

medisun® 700

urządzenie do terapii uv całego ciała
Urządzenie do terapii UV do stosowania w domu i w praktyce lekarskiej.
 Różnorodne zastosowanie lamp dla różnych terapii promieniami UV
 Dzięki regulacji wysokości i kąta nachylenia stojaka możliwe jest leczenie
w pozycji stojącej, leżącej lub siedzącej
 Krótkie czasy naświetlania dzięki bardzo wydajnym 100-Watowym promiennikom
 Siatka zabezpieczająca chroni przed bezpośrednim kontaktem z promiennikami
i zapobiega utracie mocy, która występuje zwykle przy zamkniętych szybach
 Elektroniczna kontrola czasu z tabelą dawkowania czasu naświetlania
 zegar zabiegowy i wyłącznik bezpieczeństwa
 Automatyczne wyłączenie po upływie czasu naświetlania
 Urządzenie zajmuje bardzo mało miejsca i wymaga standardowego napięcia 230 V
 Duża powierzchnia naświetlania (około 180 x 60 cm)
 Szeroki wybór promienników do medisun®700 o różnych spektrach promieniowania UVA i UVb zapewnia skuteczne leczenie prawie każdej znanej choroby
skóry podatnej na leczenie za pomocą promieniowania UV
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medisun® 250

urządzenie do terapii uv
Urządzenie do terapii UV do stosowania w domu i w praktyce lekarskiej
na różne części ciała.
 Uniwersalna, średnich rozmiarów lampa znajduje wszechstronne zastosowanie
w lecznictwie chorób skóry (również domowym)
 mobilny obrotowy statyw pozwala na łatwe i komfortowe korzystanie z zabiegu
w pozycji stojącej, leżącej oraz siedzącej
 Krótkie czasy ekspozycji dzięki bardzo wydajnym promiennikom
 Elektroniczna kontrola czasu zabiegu z tabelą czasu naświetlań
 Duży obszar naświetlania 60 x 40 cm
 Oszczędność miejsca dzięki niewielkim rozmiarom i mobilnemu statywowi
 zegar zabiegowy i wyłącznik bezpieczeństwa
 Akrylowe panele ochronne, aby uniknąć dotykania promiennika
 •Automatyczna wyłączenie po zakończeniu czasu zabiegu
 Dostępne promienniki PUVA i UVb311

urządzenie do fototerapii dłoni i stóp
medisun HF-216 to profesjonalna fototerapia dłoni i stóp. Skutecznie
leczy egzemę rąk i stóp, bielactwo nabyte i łuszczycę.











Ukierunkowane leczenie rąk i stóp w tym samym czasie
1, 2 albo 4 moduły lamp
zakres PUVA lub UVb311 albo widmo połączone
Sterowanie ekranem dotykowym lub mikrosterownikiem z regulacją j/cm2
Automatyczne wyłączenie po zakończeniu ekspozycji
Programowane limity dawkowania
Akrylowe panele ochronne
mobilny stojak na kółkach z hamulcami
niskie wytwarzanie ciepła
W zestawie okulary ochronne UV dla pacjenta

fototerapia - Lampy uv

medisun® hf-216

medisun® hf-54

urządzenie do fototerapii dłodi i stóp
Urządzenie do terapii UV dłoni i stóp do stosowania w domu i w praktyce
lekarskiej.
 Leczenie przewlekłych chorób dłoni i stóp, szczególnie łuszczycy, wyprysku
atopowego, bielactwa nabytego i innych chorób
 Optymalna jednolitość oraz wysoka intensywność światła realizowana jest
poprzez zastosowanie wysokiej jakości odbłyśnika
 Elektroniczny zegar do automatycznego wyłączenia po zakończeniu czasu
naświetlania
 Wbudowane dwa bardzo wydajne promienniki UV
 Akrylowa powierzchnia przepuszczająca UV
 małe wydzielanie ciepła podczas pracy
 możliwość łączenia modułowego
 zestaw zawiera okulary ochronne dla pacjenta
 zaprogramowane czasy naświetlania
 może być umieszczony bezpośrednio na stole (w przypadku leczenia dłoni)
lub na podłodze (w przypadku leczenia

+48 81 502 00 70
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medisun® PSORI
grzebieŃ uv

fototerapia - Lampy uv

Grzebień do użytku domowego do fototerapii skóry głowy i małych
obszarów skóry np. na dłoniach, łokciach, w zagłębieniach kolan etc.
Szerokie zastosowanie urządzenia jest możliwe dzięki opcji prostego
demontażu “ząbków” grzebienia.
Dołączona tabela czasów dawkowania pozwala na uzyskanie powtarzalnej
dawki co do sekundy.
Szeroka gama dostępnych akcesoriów.
medisun® Psori grzebień UV jest dostarczany w wyścielanej walizce
transportowej, ze szczegółową instrukcją użytkowania, okularami chroniącymi przed promieniowaniem UV oraz minutnikiem.
Dostępne promienniki UVA, UVb i UVb311

medisun® GS-10

urządzenie do jonoferezy do terapii
nadmiernej potLiwości
medisun GS-10 wykorzystuje sprawdzoną technologię jonoferezy w środowisku wodnym. jest to zabieg rozrywania kanałów jonowych w gruczołach potowych z użyciem prądu. Działanie polega na ograniczeniu
wydzielania gruczołów potowych bez ich uszkadzania.
terapia jest absolutnie bezpieczna i prawie całkowicie bezbolesna.
Przeprowadzona poprawnie, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych.
Kuracja składa się z kąpieli rąk lub nóg, do leczenia pach i twarzy używane
są specjalne gąbczaste podkładki.





natężenie terapii można regulować nawet podczas trwania terapii
Automatyczne rozpoczęcie terapii
inteligentne sterowanie mikroprocesorem z funkcją pamięci i czasu
najwyższa niezawodność i bezpieczeństwo

medisun® PS-20

urządzenie do jonoferezy do terapii
nadmiernej potLiwości
jest to urządzenie podobne do GS-10. Wyposażone zostało dodatkowo
w tryb prądu pulsacyjnego oraz możliwość zapisywania czasu i dawki
dla 3 użytkowników.
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spiroLab
SPIROMETR

Najbardziej rozbudowany, profesjonalny spirometr diagnostyczny.
Urządzenie posiada duży, kolorowy, dotykowy 7-calowy ekran zapewniający czytelność wyników i komfort pracy. Spirolab został wyposażony
w szybką i cichą drukarkę termiczną o szerokości papieru 112mm,
połączenie USB oraz bluetooth.

parametry techniczne:
Wyświetlacz
Pamięć
Połączenie
czujnik temperatury

Wyniki badań mogą być wyświetlone na ekranie, wydrukowane na
drukarce termicznej, jak również istnieje możlwość podłączenia spirometru do komputera, przesłania danych i korzystania z rozbudowanego
oprogramowania spirometrycznego WinSpiro PRO.
Spirometr wykorzystywany jest w diagnostyce chrób układu oddechowego. Służy do wykonywania nieinwazyjnych badań pojemności płuc
(wydolności oddechowej). Przeznaczony jest do stosowania przez lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, w gabinetach i przychodniach ogólnych
oraz pulmonologicznych, instytutach medycznych itp. Przy jego pomocy
można wykonywać spirometrię u ludzi w każdym wieku, z wyjątkiem
niemowlaków i noworodków.
Spirolab idealnie nadaje się natomiast do badania małych pacjentów.
Posiada wbudowany system motywacyjny dla dzieci. Poprzez rożnego
rodzaju kreskówkowe, kolorowe rysunki, które wchodzą w interakcję z badanymi dziećmi badanie staje się przyjemniejsze i łatwiejsze
do przeprowadzenia.
Urządzenie posiada wewnętrzny akumulator oraz torbę transportową co
umożliwia wykonanie badania poza placówką stacjonarną.

Cechy spirometru:
 szybka i cicha praca drukarki termicznej
 wysokiej rozdzielczości, kolorowy, duży dotykowy ekran
 wewnętrzny czujnik temperatury służący do automatycznych pomiarów
warunków otoczenia (korekcja btPS)
 test PRE-POSt (bronchodilatacyjny) z możliwością porównywania wyników
 pokazuje krzywe FVc, Vc z wzorem oddechu oraz mVV w czasie rzeczywistym
 możliwość wyboru języka obsługi i zestawu wartości należnych
 pomiar za pomocą cyfrowych turbin
 oprogramowanie WinSpiro PRO: krzywa przepływ/objętość (F/V) i objetość/
czas (V/t), ocena wieku płuc, możliwość przesyłania danych i grafiki pocztą
elektroniczną.
 zapis 3 najlepszych prób
 możliwość korzystania z turbin jednorazowych i turbin wielokrotnego użytku

złącze USb 2.0, bluetooth
półprzewodnik 0 - 45°

zakres przepływu

16 l/s

Opór dynamiczny

0.5 cm H2O/L/s

Dokładność objętości

+/- 3% lub 50 ml

Dokładność przepływu
zasilanie
Drukarka / papier
Wyświetlacz graficzny
Wymiary
Waga

+/- 5% lub 200 ml/s
akumulator ładowany z sieci
termiczna, wbudowana, szerokość 112 mm
800 x 480 pixele
220 x 210 x 51 mm
ok. 1450 g

spirometry

Pomiar za pomocą cyfrowych turbin gwarantuje dokładność w każdych
warunkach przeprowadzania badań. Urządzenie posiada wewnętrzny
czujnik temperatury dla automatycznej konwersji zgodnej z btPS.

rozdzielczość 800x480, 7 cali
max do 10.000 testów

Za pomocą spirometru Spirolab można zmierzyć nastepujące parametry:
FVc, FEV1, FEV1/FVc, FEV1/Vc, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25?75,
FEF75?85, Lung Age, Extrapolated Volume, FEt, time to PEF, FEV0.5,
FEV0.5/FVc, FEV0.75, FEV0.75/FVc, FEV2, FEV2/FVc, FEV3, FEV3/FVc,
FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/ FEV0.5, FiVc, FiV1, FiV1/FiVc, PiF,
FiF25, FiF50, FiF75, FEF50/FiF50, Vc, iVc, ic, ERV, iRV, Rf, VE, Vt, ti, tE,
Vt/ti, tE/ttOt, mVV (measured), mVV (calculated).
Wyposażenie standardowe:






cD z oprogramowaniem "Winspiro PRO"
kabel USb
wysokiej jakości torba transportowa
klips na nos
wbudowana drukarka

Moduł pulsoksymetrii – opcja dodatkowa.

+48 81 502 00 70
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spiroLab iii
SPIROMETR

spirometry

Spirometry SpiroLab III są zaawansowanymi spirometrami diagnostycznymi, które opcjonalnie mogą być wyposażone w moduł pulsoksymetrii
umożliwiający pełną ocenę funkcji płuc. Urządzenia przeznaczone są
nawet dla najbardziej wymagających użytkowników w placówkach
służby zdrowia.
 SpiroLab III wykonuje testy FVC, VC, IVC, MVV, badanie proﬁlu oddechowego,
pomiar saturacji tlenu we krwi i rytmu serca.
 Główne parametry spirometryczne są mierzone i wyświetlane, a wszystkie
dane wraz z krzywymi Przepływ/Pojemność oraz Pojemność/czas można
wydrukować w ciągu kilku sekund przy użyciu wbudowanej drukarki termicznej.
 Krzywa Przepływ/Pojemność jest przedstawiona na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym.
 SpiroLab III może działać niezależnie lub podłączone do komputera osobistego
albo drukarki zewnętrznej.
 Pamięć wewnętrzna ponad 6000 badań spirometrycznych lub 1000 godzin
(40 dni) badania pulsoksymetrycznego.
 Wyniki badań spirometrycznych oraz powiązane z nimi dane pacjenta przechowywane w pamięci urządzenia można przenieść do pamięci komputera
osobistego, a następnie przeglądać za pośrednictwem standardowo dołączanego oprogramowania spirometrycznego WinspiroPRO.
 SpiroLab III wykonuje automatyczną interpretację każdego przeprowadzonego
badania spirometrycznego.
 Spirometr przeprowadza kontrolę jakości badania oraz stopień jego powtarzalności.
 Próba rozkurczowa (PRE-POST) przed i po przyjęciu leku przez pacjenta,
a także wyniki badania testu prowokacji oskrzelowej lub testu rozszerzenia
oskrzeli. Uzyskane wyniki są porównywane pomiędzy badaniem POSt (po
podaniu leku) oraz PRE (przed podaniem leku).
 czujnik służący do pomiaru przepływu i pojemności jest turbiną cyfrową,
w wersji jednorazowego lub wielokrotnego użytku
 Program motywacyjny pomagający wykonać poprawnie badanie spirometryczne
zawierający animację zachęcającą dzieci lub osoby starsze do współpracy
w czasie badania.
 możliwość wykonania krotko- lub długoterminowego pomiaru saturacji
tlenu we krwi i rytmu serca, jak również pulsoksymetrii podczas snu oraz
podczas wysiłku.

Mierzone parametry: FVc, FEV1, FEV1/FVc%, FEV3, FEV3/FVc%, FEV6,
FEV1/ FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25- 75%, FEt, Vext,
Wiek płuc, FiVc, FiV1, FiV1/FiVc%, PiF, Vc, iVc, ic, ERV, FEV1/Vc%, Vt,
VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, Vt/ti, mVV
Dostępne modele spirometru Spirolab III:
Spirolab III Oxy – model z funkcją puls oksymetrii
Spirolab III – model z kolorowym wyświetlaczem
Spirolab III b&w –model z czarno – białym wyświetlaczem
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parametry techniczne:
Pamięć

ponad 6000 badań spirometrycznych

Połączenie

RS232, USb, bluetooth

System pomiaru przepływu/pojemności

dwukierunkowa turbina cyfrowa – jednorazowego lub wielokrotnego użytku

czujnik temperatury

półprzewodnik (0-45°c)

zasilanie

akumulator i zasilanie sieciowe

Drukarka / papier

termiczna (wbudowana) / szerokość
112 mm

Ustniki

średnica zewnętrzna 30 mm

Komunikacja bezprzewodowa

bluetooth

Wymiary

310 x 200 x 65 mm

Waga

1,9 kg

zakres pojemności

10 l

zakres przepływu

16 l/s

Dokładność pomiaru pojemności

+/- 3% lub 50 ml

Dokładność pomiaru przepływu

+/- 5% lub 200 ml/s

Opór dynamiczny przy 12 l/s

< 0,5 cm H2O/l/s
Spirolab iii czarno-biały: pasywny
wyświetlacz graficzny LcD typu FStn,
320x240 pikseli
Spirolab iii kolorowy: pasywny wyświetlacz graficzny LcD 16 kolorów typu
FStn, 320x240 pikseli

Wyświetlacz

Moduł pulsoksymetrii - Spirolab III Oxy
metoda pomiaru
zakres pomiaru wartosci SpO2
Dokładność odczytu wartości % SpO2
zakres pomiaru tętna
Dokładność pomiaru pulsu serca:

info@eresmedical.com

absorpcja promieniowania
czerwonego i podczerwonego
0-99% (przyrost co 1%)
+/-2% pomiędzy 70-99%
wartości SpO2
30-254 uderzeń na min.
(przyrost co 1 uderzenie na minutę)
+/- 2 uderzenia na min. lub 2%

Spirometr Spirobank II występuje w konﬁguracjach:
Spirobank II Basic
 prosty i niezawodny, idealny dla lekarzy rodzinnych
 może działać jako samodzielne urządzenie lub podłączony do komputera
przez kabel USb wykonywać testy w czasie rzeczywistym
 mierzy 12 parametrów spirometrycznych

spirobank ii

Spirobank II Smart
 spirometr z opcją pulsoksymetrii oraz możliwością podłączenia do iPada
poprzez bluetooth
 ponad 16 mierzonych parametrów (w opcji z pulsoksymetrią)

SPIROMETR

zaawansowany przenośny spirometr diagnostyczny przeznaczony jest
do stosowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w gabinetach i przychodniach ogólnych oraz pulmonologicznych, instytutach
medycznych itp.
Spirobank ii może pracować jak spirometr przenośny, jak również może
być podłączony do komputera i pracować jako spirometr stacjonarny.
Wyniki badań są wyświetlone na ekranie spirometru oraz istnieje możliwość
podłączenia spirometru do komputera, przesłania danych i korzystania
z rozbudowanego oprogramowania spirometrycznego WinSpiro PRO.





Spirobank II Advanced
 zaawansowany spirometr, działający jako spirometr przenośny oraz stacjonarny
podłączony do Pc wykonywać testy w czasie rzeczywistym
 połączenie prze USb i bluetooth
 ok. 40 mierzonych parametrów spirometrycznych
Spirobank II Advanced Plus
 zaawansowany spirometr Spirobank ii Advanced wzbogacony o moduł
pulsoksymetrii
 ponad 80 mierzonych testów spirometrycznych z opcją pulsoksymetrii

technologia przyjazna dla użytkownika
szybki dostęp do funkcji spirometru oraz intuicyjne menu oparte na ikonach
wysokiej jakości wyświetlacz z podświetleniem
analiza wykonanych testów bezpośrednio na ekranie bez konieczności połączenia z komputerem

Waga
Wymiary

Smart

Advanced

Advanced Plus

160x80 pixeli, 2,5”

160x80 pixeli
2,5”

160x80 pixeli
2,5”

160x80 pixeli
2,5”

140 g

145 g

145 g

145 g

160x55x25 mm

160x55x25 mm

160x55x25 mm

160x55x25 mm

zakres pojemności

10 l

10 l

10 l

10 l

zakres przepływu

16 l/s

16 l/s

16 l/s

16 l/s

Praca jako samodzielne urządzenie

tak

tak

tak

tak

Praca z komputerem w czasie
rzeczywistym

tak

tak

tak

tak

Kabel USb do ładowania

Kabel USb do ładowania

Kabel USb do ładowania

Kabel USb do ładowania,
ładowarka w zestawie

tylko przy podłączeniu
do Pc lub ipada

tylko przy podłączeniu
do Pc

tylko przy podłączeniu
do Pc

tylko przy podłączeniu
do Pc

Próba bronchodilatacyjna (PRE-POSt)

tak

tak

tak

tak

Połączenie z Pc

USb

USb, bluetooth

USb, bluetooth

USb, bluetooth

12

Ponad 16 (z opcją pulsoksymetrii)

40

Ponad 80

FVc, FEV1, FEV1/FVc, FEV1/Vc,
PEF, FEF25, FEF50, EF75,
FEF25–75,
FEF75–85, Lung Age, Extrap.
Volume, FEt, time to PEF, FEV0.5,
FEV0.5/FVc,
FEV0.75, FEV0.75/
FVc, FEV2, FEV2/FVc, FEV3, FEV3/
FVc, FEV6, FEV1/FEV6, FiVc, FiV1,
FiV1/FiVc, PiF, FiF25, FiF50, FiF75,
FEF50/FiF50, Vc, iVc, ic, ERV,
iRV, Rf,
VE, Vt, ti, tE, Vt/ ti, tE/ttOt,
mVV (measured),
mVV (calculated)

FVc, FEV1, FEV1/FVc, FEV1/Vc,
PEF, FEF25, FEF50, EF75,
FEF25–75,
FEF75–85, Lung Age, Extrap.
Volume, FEt, time to PEF, FEV0.5,
FEV0.5/FVc,
FEV0.75, FEV0.75/
FVc, FEV2, FEV2/
FVc, FEV3, FEV3/
FVc, FEV6, FEV1/
FEV6, FiVc, FiV1,
FiV1/FiVc, PiF, FiF25, FiF50,
FiF75, FEF50/
FiF50, Vc, iVc, ic, ERV, iRV, Rf,
VE, Vt, ti, tE, Vt/ ti, tE/ttOt,
mVV (measured),
mVV (calculated)
10.000 testów

zasilanie
testy w czasie rzeczywistym

Liczba mierzonych parametrów

FVc, FEV1, FEV1%, PEF,
FEF25–75,FEt, Extrap.
Volume, Lung Age, Vc, iVc, ic, ERV

FVc, FEV1, FEV1%,
FEV6, PEF, FEF2575%, FiVc, Lung
Age, Vc, iVc

10.000 testów

10.000 testów

10.000 testów

nie

opcja

nie

tak

nie wymagana, ale możliwa

nie wymagana, ale możliwa

nie wymagana, ale możliwa

nie wymagana, ale możliwa

czujnik pomiaru

turbiny jednorazowe lub wielokrotnego użytku

turbiny jednorazowe lub wielokrotnego użytku

turbiny jednorazowe lub wielokrotnego użytku

turbiny jednorazowe lub wielokrotnego użytku

Oprogramowanie

WinspiroPRO

WinspiroPRO

WinspiroPRO

WinspiroPRO

mierzone parametry

Pamięć
moduł pulsoksymetrii
Kalibracja

+48 81 502 00 70

spirometry

Wyświetlacz

Basic
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minispir

parametry techniczne:

SPIROMETR

Połączenie
System pomiaru przepływu
/pojemności

minispir to innowacyjny spirometr diagnostyczny
z opcją pulsoksymetru.

czujnik temperatury
zasilanie

 Podłączany bezpośrednio do gniazda USB w komputerze, na którym uprzednio zainstalowano oprogramowanie spirometryczne Winspiro Pro, umożliwia
wykonywanie poszczególnych testów spirometrycznych. Wyniki wszystkich testów spirometrycznych
oraz dane o pacjencie zapisane w urządzeniu można
przeglądać na komputerze.
 Rzeczywisty czas przepływu i pojemności oraz krzywych pojemności / czasu wraz z opcją wykonania
próby rozkurczowej (PRE-POST).
 zaawansowana interpretacja testu spirometrycznego.
 ciekawe animacje dla najmłodszych.
 Opcja oszacowania wieku (ELA).
 test na obecność metacholiny i manitolu z FEV1
–wynik w postaci krzywej.
 czujnik temperatury do konwersji BTPS.

Ustniki
Wymiary
Waga
zakres przepływu
Dokładność pomiaru pojemności
Dokładność pomiaru przepływu
Opór dynamiczny przy 12 l/s
Próba broncholidacyjna (PRE-POSt)
Oprogramowanie spirometryczne

półprzewodnik (0-45°c)
połączenie USb
średnica zewnętrzna 30 mm
50×143×25 mm mm
65g (z turbiną)
16 l/s
+/- 3% lub 50 ml
+/- 5% lub 200 ml/s
< 0,5 cm H2O/l/s
tak
WinSpiro PRO

Mierzone parametry: FVc, FEV1, FEV1/FVc%, FEV3, FEV3/FVc%, FEV6,
FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEt, Vext,
Lung Age, FiVc, FiV1, FiV1/FiVc%, PiF, Vc, iVc, ic, ERV, FEV1/Vc%, Vt,
VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, Vt/ti, mVV

minispir Light

parametry techniczne:
Połączenie

SPIROMETR

spirometry

USb
dwukierunkowa turbina cyfrowa
– jednorazowego lub wielokrotnego użytku

System pomiaru przepływu/pojemności

Prosty spirometr diagnostyczny, idealny do podstawowej spirometrii.

czujnik temperatury
zasilanie
Ustniki

 Kontroler cOPD i astmy.
 Podłączany bezpośrednio do gniazda USB w komputerze,, pracuje z oprogramowaniem Winspiro Pro
na komputerze Pc.
 Łatwy transfer danych również poprzez e-mail.

Wymiary
Waga
zakres przepływu
Dokładność pomiaru pojemności
Dokładność pomiaru przepływu
Opór dynamiczny przy 12 l/s
Próba broncholidacyjna (PRE-POSt)

Mierzone parametry: FVc, FEV1, FEV1%, FEV6,
PEF, FEF25-75%, FiVc, Lung Age, Vc, iVc

Oprogramowanie spirometryczne

USb
dwukierunkowa turbina cyfrowa
– jednorazowego lub wielokrotnego użytku
półprzewodnik (0-45°c)
połączenie USb
średnica zewnętrzna 30 mm
50 x143 x 25 mm
65g (z turbiną)
16 l/s
+/- 3% lub 50 ml
+/- 5% lub 200 ml/s
< 0,5 cm H2O/l/s
tak
WinSpiro PRO

spirodoc
SPIROMETR

Spirometr Spirodoc jest przenośnym spirometrem diagnostycznym
wprowadzającym innowacyjne rozwiązania technologiczno-użytkowe dotychczas niedostępne dla użytkowników tego typu urządzeń medycznych.
 model Spirodoca wyposażony w pulsoksymetrię integruje w jednym urządzeniu funkcje 4 urządzeń, tj. spirometru, pulsoksymetru, pulsoksymetru 3D
oraz e-dziennika pacjenta.
 Spirometr Spirodoc posiada dwa tryby pracy, zróżnicowane ze względu na użytkownika: zaawansowany przeznaczony dla lekarza oraz podstawowy przeznaczony
do obsługi urządzenia przez pacjenta w warunkach opieki domowej.
 czujnik służący do pomiaru przepływu i pojemności jest turbiną cyfrową, jednorazowego lub wielokrotnego użytku. zapewnia dokładność i powtarzalność
pomiaru, bez konieczności okresowej kalibracji.
 Spirodoc umożliwia również wykonywanie krótko lub długoterminowego
pomiaru saturacji tlenu we krwi i rytmu serca, zarówno podczas snu oraz
podczas wysiłku (m.in. test 6mWt).

Mierzone parametry spirometryczne: FVc, FEV1, FEV1/FVc%, FEV3,
FEV3/FVc%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, EF25%75%, FEt, Wiek płuc, Extr. Vol., FiVc, FiV1, FiV1/FiVc%, PiF, Vc, iVc, ic,
ERV, FEV1/Vc%, Vt, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, Vt/ti, mVV.
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parametry techniczne:
Połączenie
System pomiaru przepływu/pojemności
czujnik temperatury
zasilanie
Ustniki
Wymiary / waga
Wymiary / waga - odłączany uchwyt
turbiny
zakres pojemności
zakres przepływu
Dokładność pomiaru pojemności
Dokładność pomiaru przepływu
Opór dynamiczny przy 12 l/s
Próba broncholidacyjna (PRE-POSt)
Oprogramowanie spirometryczne

info@eresmedical.com

USb, bluetooth
dwukierunkowa turbina cyfrowa
– jednorazowego lub wielokrotnego użytku
półprzewodnik (0-45°c)
akumulator
średnica zewnętrzna 30 mm
101 x 48 x 16 mm / 99g
46 x 47 x 24 mm / 17g
10 l
16 l/s
+/- 3% lub 50 ml
+/- 5% lub 200 ml/s
< 0,5 cm H2O/l/s
tak
WinSpiro PRO

oprogramowanie pc WinspiroPRO











Połączenie online z Pc przez interfejs graficzny
Krzywe Przepływ/Objętość i Objętość/czas w czasie rzeczywistym
Porównanie wynikow PRE-POSt proby rozkurczowej
zaawansowana interpretacja badań spirometrii
Estymacja wieku płuc
System motywacyjny dla dzieci – kilka aplikacji
badanie prowokacji oskrzeli z rezultatami FEV1 po podaniu leku i krzywą
Kilka zestawów wartości należnych
Eksport danych również poprzez e-mail
integracja z Elektroniczną Dokumentacją medyczną

spirometry

akcesoria do spirometrów
jEDnORAzOWE tURbiny z UStniKiEm









Wysoka precyzja
łatwa do wymiany
Ekonomiczna
zaprojektowana do użytku ze spirometrami miR
Fabrycznie kalibrowana
Dostępna w kartonach po 10 szt. i 60 szt.
bez konserwacji - bez filtra - bez problemu
Gwarantowana 100% higieniczność dzięki
indywidualnemu pakowaniu (Wyłączny Patent miR)

tURbiny WiELOKROtnEGO UżytKU





do długoterminowego stosowania
Wysoka precyzja
Długotrwała stabilność
łatwa w czyszczeniu jak i sterylizacji
Ustniki wielorazowego użytku

UStniKi jEDnORAzOWE i WiELOKROtnEGO UżytKU
KLIPS NA NOS

Ustniki jednorazowe

+48 81 502 00 70

Klips na nos
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spirometry

Parametry mierzone podczas badania spirometrycznego:
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PARAmEtR

ObjAŚniEniE AnGiELSKiE

ObjAŚniEniE POLSKiE

miERzOnE W

ERV

Expiratory reserve volume

zapasowa objętość wydechowa

L

FEF25

maximum flow at 25% of FVc

Przepływ na poziomie 25% poj. życiowej

L/sek.

FEF 50

maximum flow at 50% of FVc

Przepływ na poziomie 50% poj. życiowej

L/sek.

FEF75

maximum flow at 75% of FVc

Przepływ na poziomie 75% poj. życiowej

L/sek.

FEF25/75

FEF25/75 average flow 25-75% of FVc

Przepływ w środku natężonego wydechu

L/sek.

FEt

Forced expiratory time

czas natężonego wydechu

Sek.

FEV1

Volume expired in 1st second of test

natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa

L

*FEV1

best FEV1

najlepszy wynik FEV1

L

FEV6

Volume expired in61st second of test

natężona objętość wydechowa w pierwszych 6 sekundach testu

L

FEV1%

FEV1/FVcx100

Stosunek natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej - wskaźnik tiffenau

%

FEV6%

FEV6/FVcx100

Stosunek natężonej objętości wydechowej w pierwszych 6 sek. testu do
pojemności życiowej - wskaźnik tiffenau

%

FEV1/Vc%

FEV1/Vcx100

Stosunek natężonej objętości wydechowej do pojemności życiowej

%

FEV1/FEV6%

FEV1/FEVx100

Stosunek natężonej objętości wydechowej pierwszo sekundowej do natężonej
objętości wydechowej w pierwszych 6 sek. testu

%

FiVc

inspiratory forced vital capacity

natężona pojemność wdechowa

L

FiV1

Volume inspired in the 1st second of test

natężona objętość wdechowa pierwszosekundowa

L

FiV1%

FiV1/FVcx100

Stosunek natężonej objętości wdechowej pierwszosekundowej do pojemności
życiowej

%

RR

Respiratory frequencyat rest

częstotliwość oddechowa w spoczynku

Oddechy/min.

FVc

Forced vital capacity

natężona pojemność życiowa podczas wydechu

L

*FVc

best FVc

najlepszy wynik FVc

L

IC

inspiratory capacity

Pojemność wdechowa

L

iVc

inspiratory slow vital capacity

natężona pojemność podczas wdechu

L

mVV

maximum voluntary ventilation

maksymalna wymuszona wentylacja

L/min.

PEF

Expiratory peak flow

Szczytowy przepływ wydechowy

L/sek.

*PEF

best PEF

najlepszy wynik PEF

L/sek.

PIF

inspiratory peak flow

Szczytowy przepływ wdechowy

L/sek.

te

Average time of expiration at rest

Średni czas wydechu w spoczynku

Sek.

ti

Average time of inspiration at rest

Średni czas wdechu w spoczynku

Sek.

ti/tt

Ratio of ti over tt (ti+te)

Stosunek ti do tt, gdzie tt=ti+te

1

tV

tidal volume

Objętość oddechowa

L

tV/ti

Average inspiratory flow at rest

Średni przepływ wdechowy w spoczynku

L/sek.

VE

minute ventilation at rest

Wentylacja minutowa w spoczynku

L/min.

Vext

Extrapolated volume

Objętość ekstrapolowana

mL

Vc

Expiratory slow vital capacity

Wydechowa pojemność życiowa

L

*FEV1/FVc

best FEV1/FVc

najlepszy wynik FEV1/FVc

L

FEV3

Volume Expired in the first 3 second of test

Pojemność wdychania podczas 3 pierwszych sekund badania

L

FEV3/FVc

FEV3/FVcx100

Stosunek pojemności wdychania podczas 3 pierwszych sekund badania do
natężonej pojemności życiowej podczas wydechu

%

FiV1

Volume inspired in the 1st second of the test

natężona objętość wdechowa pierwszosekundowa

L

mVVcal

maximum voluntary ventilation calculated from the FEV1

maksymalna wymuszona wentylacja liczona z FEV1

l/s

ELA

Estimated lung age

Przybliżony wiek płuc

lata

info@eresmedical.com

profisonic

inhaLator uLtradŹwiĘkowy
ProfiSonic to profesjonalny inhalator ultradźwiękowy, który znajduje
zastosowanie w szpitalach i innych placówkach medycznych.





intensywna nebulizacja
bezszmerowa praca
wyświetlacz LcD
zegar do ustawienia czasu w zakresie 1-100 minut
parametry techniczne
prędkość inhalowania
częstotliwość ultradźwiękowa
rozmiar cząstki
przepływ powietrza max.

0-3ml/min
1,7 mHz
0,5-5,0 µm
20 l/min.

pojemność pojemnika na lekarstwo

150 ml

pojemność pojemnika na wodę

300 ml

poziom głośności
wymiary (szer. x dł. x wys.)
waga

35 db (A)
260x250x200 mm
ok. 2 kg

nebutur 310

inhaLator uLtradŹwiĘkowy






bezszmerowa praca
unikalne wyposażenie do inhalacji małymi ilościami leków
czterostopniowy przełącznik gęstości nebulizacji
zabezpieczenie przed pracą na sucho.

parametry techniczne
częstotliwość ultradźwiękowa
przepływ powietrza
maks. wydajność roztworu
rozmiar cząstki
zabezpieczenie przed pracą na sucho
wymiary (szer. x dł. x wys.)
waga

1,7 mHz
ok. 30 l/min.

inhaLatory

inhalator ultradźwiękowy nebutur 310 przeznaczony jest do pracy ciągłej
w klinikach, praktykach prywatnych, jak i do użytku domowego.
inhalator dostosowany jest do inhalacji wodą, solankami i lekami oraz
do inhalacji ciepłym aerozolem.

8 ml/min.
0,5-6,0 µm
obwód przerywający
300x250x170 mm
ok. 1,85 kg

saLijet

inhaLator sprĘżarkowy eLektroniczny
inhalator SALijEt jest przeznaczony do leczenia inhalacji górnych i dolnych dróg oddechowych.
inhalator posiada ergonomiczny panel sterowania. Wyposażony jest
w jedną fiolkę na roztwór soli i dwie na roztwory leku. Urządzenie można
łatwo zamontować na ścianie oraz w razie potrzeby łatwo przenosić.
idealnie nadaje się do inhalacji wielostanowiskowych.
za pomocą sprężonego powietrza i odpowiednich dysz tworzy aerozol
o dowolnej gęstości i wielkości cząstek w zależności od wybranego
programu i rodzaju leku.
parametry techniczne
ciśnienie pracy
Przepływ sprężonego powietrza
temperatura aerozolu
wymiary (szer. x dł. x wys.)
waga

0,16 - 0,18 mPa
20 - 50 l / min.
do +39 °c
500 x 330 x 300 mm
12 kg

+48 81 502 00 70
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PARI

inhaLatory sprĘżarkowe

inhaLatory

Inhalatory Pari to urządzenia produkowane przez niemiecką firmę z ponad 100-letnim doświadczeniem na rynku.
Wyróżnia je solidna jakość i niezawodność.
Inhalatory dostosowane są do różnych grup wiekowych.

URZĄDZENIE

PARI SINUS

PARI COMPACT

PARI BOY SX

PARI jUNIOR BOY SX

PARI TURBO BOY SX

Grupa docelowa

Dla pacjentów od 6-go roku
życia

Dla dzieci i dorosłych

Dla niemowląt i dzieci
do 4 roku życia

Dla niemowląt i dzieci
w 1-szym miesiącu życia

Dla pacjentów powyżej 4-go
roku życia

cHARAKtERyStyKA

Pulsujący aerozol dostarcza
lek bezpośrednio do zatok przynosowych.
Stosując razem z nebulizatorem PARi Lc SPRint,
odpowiedni również do terapii
dolnych dróg oddechowych

jakość za rozsądną cenę.

Dwie różne wkładki nebulizacyjne umożliwiają wytworzenie różnych typów aerozoli
PiF- system kontrolowania
inhalacji
Przerywacz nebulizacji

małe rozmiary kropli aerozolu
odpowiednie dla małych dróg
oddechowych niemowląt
i dzieci
Delikatna maska dziecięca
do inhalacji dziecka zarówno
w pozycji siedzącej, jak
i leżącej

inhalator o wysokiej wydajności

WSKAZANIA

zapalenie zatok (alergiczne,
wirusowe, bakteryjne)

Przewlekła obturacyjna
choroba płuc (POchP)
Astma i zapalenie oskrzeli

Astma oskrzelowa i alergiczna
Ostre i chroniczne zapalenie
oskrzeli
Actelectasis or bronchiectasis
Rozedma płucna
POchP

Astma oskrzelowa i alergiczna
Ostre i chroniczne zapalenie
oskrzeli
Actelectasis or bronchiectasis
Rozedma płucna
POchP

Astma oskrzelowa i alergiczna
Ostre i chroniczne zapalenie
oskrzeli
Actelectasis or bronchiectasis

KOnFiGURAcjA
URzĄDzEniA

łącznik do nosa
Komora nebulizacyjna PARi
Lc SPRint SinUS
zatyczka do nosa

nebulizator PARi Lc PLUS
Ustnik
maska dla dzieci

Ustnik
miękka maska dziecięca
Komora nebulizacyjna PARi
Lc SPRint
z systemem PiF
Przerywacz Lc
Dodatkowa czerwona wkładka nabulizacyjna

Ustnik
maska dziecięca bAby nr 2
Komora nebulizacyjna PARi
Lc SPRint junior

Ustnik
maska dziecięca
maska dla dorosłych
Komora nebulizacyjna PARi
Lc SPRint

PARAmEtRy
tEcHnicznE

mmD: 3,2 µm
% < 5 µm: 71%
wydajność: 220 mg/min.
waga: 1,8 kg

mmD: 3,9 µm
%<5 µm: 64%
wydajność: 418 mg/min.
waga: 1,2 kg

mmD: 3.5/2.2 µm
% < 5 µm: 67%/89%
wydajność: 600/450 mg/min.
waga: 1,7 kg

mmD: 2.9 µm
% < 5 µm: 76%
wydajność: 370 mg/min.
waga: 1,7 kg

mmD: 3,5 µm
% < 5 µm: 67%
wydajność: 600 mg/min.
waga: 1,7 kg

komory nebulizacyjne pari do stosowania ze wszystkimi kom-

presorami Pari. Posiadają unikalne rozwiązania niespotykane w nebulizatorach innych firm. nadają się do wielokrotnej sterylizacji.
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soLano

system inhaLacji wieLostanowiskowych
/ zbiorowych / ceLkowych

System do inhalacji, który przy użyciu generatora aerozoli umożliwia
inhalację mgłą solankową o zakresie cząstek 0,5 do 30 mikronów.
W systemie za pomocą techniki hydrocyklonowania możemy uzyskiwać
wydajność 0,5-1,5 l/godz. solanki zamienionej na aerozol.
W generatorze można stosować roztwór różnych soli w zakresie stężenia do 5%.
Generator można wykorzystywać do maksymalnie 5 stanowisk inhalacyjnych.
Przeznaczony jest do inhalacji zbiorowej, celkowej lub w grotach solnych.
W skład systemu wchodzi:
 Stanowisko inhalacyjne SOLANO S dostępne w wersji 1-, 2-, 3-, 4- i 5-stanowiskowej.
 Generator aerozolu z oprzyrządowaniem SOLANO G

wyposażenie standardowe:
obudowa
generator aerozolu
zbiornik na solankę
system sterowania
system rozprowadzenia aerozolu
wąż do inhalacji 60 cm
maska do inhalacji

opcje:





ustniki do inhalacji
węże inhalacyjne z możliwością sterylizacji
sterowanie pilotem
wyłącznik czasowy

parametry techniczne
zasilanie

230 V / 50 Hz, 300 VA

Wymiary generatora (wys. x szer. x gł.)

830 x 500 x 640 mm

Wymiary stanowiska: (wys. x szer. x gł.)

1520 x 810 x 640 mm

Krzesło pacjenta SOLANO K

inhaLacje wieLostanowiskowe









ceLki

kabiny do inhaLacji
inhalacje celkowe polegają na stosowaniu aerozolu
leczniczego w zamkniętej przestrzeni celki – kabiny
zabiegowej. instalacja do inhalacji celkowych bazuje na
technologii wytwarzania aerozolu w oparciu o przetwornik ultradźwiękowy z systemem hydrocyklonowania.
instalację wykonujemy w rożnych wariantach:
 jednokabinowe,
 wielokabinowe,
 zbiorowe.

+48 81 502 00 70
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perfecto2

koncentrator tLenu
Perfecto2 to najmniejszy, najlżejszy i najbardziej energooszczędny
5-litrowy koncentrator tlenu.











stężenie tlenu: do 95,6%
zmienny poziom przepływu tlenu: od 0,5 do 5 l/min.
pobór mocy: do 280 W poniżej 3 l/min, do 300 W przy 5 l/min.
bardzo niski poziom hałasu: do 37 db
sygnały alarmowe w przypadku spadku przepływu tlenu, niskiego poziomu
tlenu, utraty zasilania, spadku/wzrostu ciśnienia w przewodzie wylotowym,
uszkodzenia czujnika tlenu, konieczności kontaktu z serwisem
możliwość podłączenia nawilżacza
wymiary (wys. x szer. x głęb.): 54 x 30 x 28 cm
waga: 20,5 kg
praktycznie nie wymaga serwisu oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych

T40

terapia tLenowa

zestaw tLenowy
Przeznaczenie: do transportu butli tlenowej wraz z reduktorem do tlenu
typ A40, przewodami i maską tlenową. zestaw umożliwia podawanie
pacjentowi nawilżonego tlenu lub mieszanki tlenowo – powietrznej
(zestaw z reduktorem A40 wyk. i) lub do podawania czystego tlenu
(z reduktorem i dozownikiem sekwencyjnym – A40 wyk. iV).

Wyposażenie zestawu tlenowego:






Reduktor do tlenu typ A40
Wózek typ t12
butla na tlen medyczny 5 lub 10 l
maska ustno – nosowa
Opcjonalnie: cewnik do podawania tlenu przez nos „wąsy”.

Dane techniczne wózka:





wysokość wózka: 1020 mm
rozstaw osi kół: 245 mm
maksymalne obciążenie wózka: 40 kg
dopuszczalna wielkość transportowanych butli: 5 lub 10 litrów

reduktory ciśnienia tLenu medycznego
Reduktory przeznaczone są do podłączenia do butli wysokiego ciśnienia w celu ograniczenia ciśnienia
do stabilnego niskiego poziomu umożliwiającego użytkowanie. Reduktor posiada manometr, który
wskazuje poziom ciśnienia w butli. na wyjściu reduktora jest
dozownik umożliwiający ustawienie optymalnego przepływu.

A 21

dozownik do tLenu
Dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych.
Przeznaczenie: dozowanie i nawilżanie tlenu podawanego pacjentowi.
Przystosowany jest do współpracy z gniazdem naściennym typ AGA.
możliwość zamocowania do różnych typów szyn np. "modura" w zależności
od wykonania.
 Dozowniki są wykonywane z różnymi rodzajami butelek, w tym z pojemnikiem jednorazowym.
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EM-3

stoLik na aparaty
 Stabilna i trwała konstrukcja - wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, aluminiowych malowanych proszkowo.
 Mobilny – 4 nowoczesne kółka medyczne, w tym 2 przednie z hamulcami.
 3-, 4- lub 5-półkowy w zależności od wersji (Em-3, Em-4, Em-5).
 Przeznaczony pod urządzenia medyczne oraz aparaty ﬁzykoterapeutyczne
(aparaty EKG, kardiomonitory, defibrylatory, ssaki, aparaty do fizykoterapii
i szereg innych).
 Ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy
w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.
 Płynna regulacja wysokości półek stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika.
 Półki mogą być pochylane pod kątem do 10°.

wymiary
Wysokość stolika
Wysokość półek

Em-3: 80 cm
Em-4: 90 cm
Em-5: 115 cm
Płynna regulacja

Podstawa

46 x 46 cm

Półka

40 x 36 cm

Półka z wycięciami

56 x 41 cm

Półka z wycięciami
pozwalająca na zawieszenie
głowic lub innych elementów
urządzeń oraz przeprowadzenie przewodów.

Półka boczna służąca do zawieszenia oprzyrządowania
aparatów oraz uporządkowania przewodów.

EM-5

stoLiki na aparaty

EM-4

Pojemnik na akcesoria mały.

Pojemnik na akcesoria duży.

Uchwyt na kable EKG.

Listwa zasilająca.

+48 81 502 00 70
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eLegant

Leżanka Lekarska
Leżanka lekarska na stalowym stelażu z uchwytem. Leże i wezgłowie
z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem
skóropodobnym zmywalnym. Stół wyposażony w regulację kąta pochylenia wezgłowia.
 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1880 x 550 x 500 mm
 Regulacja kąta odchylenia zagłówka: 0 - 30 stopni
 Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

PRIMO

Leżanka drewniana
Dwusegmentowa leżanka o stałej wysokości, wykonana z selekcjonowanego naturalnego drewna bukowego. Oszczędną formę leżanki urozmaica
zagłówek regulowany w zakresie 0-30°. Leżanka przeznaczona jest
zarówno do gabinetów lekarskich jak i gabinetów masażu.
charakter leżanki określają zaokrąglone rogi blatu oraz elegancka konstrukcja ze starannie wyselekcjonowanego drewna bukowego. Wygodę
podczas zabiegu zapewnia pacjentowi sprężysta tapicerka o dużej
odporności na odkształcenia.

Leżanki Lekarskie

 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1840 x 680 x 650 mm
 Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

RELAX

Leżanka drewniana
Leżanka RELAX ma szerokie zastosowanie zarówno w gabinetach masażu jak i placówkach medycznych. Posiada lekką drewnianą konstrukcję
i wygodny materac. Ruchoma część leżyska pozwala na ułożenie pacjenta
nie tylko w pozycji leżącej, ale również w pozycji półleżącej.
blat obity jest materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich
parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej.






Długość: 200 cm
Szerokość: 70 cm
Wysokość: 55 cm lub 65 cm
Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 °
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

taborety / krzesła

Amigo click

Amigo

(krzesła łączone w rzędy
za pomocą metalowych uchwytów)

bingo

Omega

Alfa
sgk z podnóżkiem
sgk
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Delta

Polo
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GT-02

stanowisko do pobierania krwi
 Fotel z możliwością dwóch ustawień w pozycji:
 siedzącej
 półleżącej
 Regulacja zagłówka.
 Regulacja wysokości podłokietników.
 Wymiary:
 głębokość 60 - 85 cm
 szerokość 85 cm
 wysokość 115 - 120 cm
 Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

stanowisko do pobierania krwi
 Wymiary:
 wysokość: 900 mm
 głębokość: 600 mm
 szerokość: 800 mm
 Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

stół dLa niemowLąt
Stolik do przewijania, zabiegów rehabilitacyjnych, pielęgnacji i ubierania
niemowląt. Przydatny w domu, poczekalniach, gabinetach lekarskich
i zabiegowych.
Wymiary: wys.=760 mm, głębokość=800 mm, długość=1100 mm
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg
Dostępna również wersja z półką pod wagę (45x68 cm) i uchwytem na
prześcieradło na rolce.

stanowiska do pobierania krwi

GT-01

708D

wózek inwaLidzki
Wózek wykonany ze stali precyzyjnej przeznaczony dla osób z dysfunkcją
narządów ruchu. bogata gama kolorystyczna, różne szerokości oraz konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę standardu wózka o wiele
dodatkowych opcji zapewnia pacjentowi możliwość dostosowania go do
swoich potrzeb i upodobań.
nowoczesny bardzo funkcjonalny wózek
możliwość odchylania za oparcie i wyciąganie
płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega
ona wyginaniu i pękaniu
 bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym
 zablokowanie hamulca i odblokowanie go nie sprawia trudności
 obręcze kół – plastikowe lub szprychowe
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GAMMA XXL LF
ciśnieniomierz

ciśnieniomierz do zastosowań klinicznych,
z dużą skalą odczytową, kilkoma możliwościami
montażu w zależności od potrzeb.

GAMMA G5
ciśnieniomierz

Standardowy, bardzo dobrej jakości ciśnieniomierz z manometrem w plastykowej obudowie, ze
zintegrowanym systemem ochrony antywstrząsowej chroniącym manometr i przedłużającym
żywotność aparatu.









instrumenty medyczne






bezlateksowy.
nowoczesny system pomiaru ciśnienia.
manometr odporny na ciśnienie. Wytrzymały i niezawodny.
mikrofiltr. Ochrania manometr i zawór.
Wskaźnik z dużą skalą odczytową. czytelna czarno-biała skala o średnicy 56 mm.
Wysokiej jakości wskaźnik. Precyzyjnie skalibrowany, wytrzymały i odporny
na wstrząsy.
Duża gruszka pompująca. Szybko napompowuje mankiet. Szybki pomiar.
Specjalny zawór spustowy. Automatycznie regulowana ilość szybko wypuszczanego powietrza.
Gumowy stoper zapobiega blokowaniu się zaworu.
Obudowa w całości wykonana z wytrzymałej masy termoplastycznej (Poliamid,
tP elastomer). Absorbuje wstrząsy, antypoślizgowa.
łyżka z tworzywa termoplastycznego (Poliamid). możliwość przełożenia łyżki
dla osób prawo- lub leworęcznych.
Wysokiej jakości jednowężykowy mankiet z zapięciem na rzepy. nadaje
się do prania.

 bezlateksowy.
 Wytrzymała konstrukcja z włókna węglowego.
Wskazany w szpitalach i prywatnych praktykach.
 Duża czarno-biała skala odczytowa o średnicy
130mm. bardzo czytelna, obracalna, co pozwala
łatwo odczytać wskazanie nawet stojąc pod kątem
do ciśnieniomierza.
 Długa, spiralna gruszka pompująca. Do pracy na odległość.
 Wysokiej jakości wskaźnik. Precyzyjnie wykalibrowany i wytrzymały.
 Precyzyjny zawór spustowy.
 manometr odporny na ciśnienie. Wytrzymały i niezawodny.
 Wiele opcji mocowania: do ściany, stołu, na szynie lub wózku. Regulowana wysokość.

GAMMA 3.2

stetoskop internistyczny
Stetoskop internistyczny ogólnego zastosowania.
Solidna głowica osłuchowa o idealnej wadze chroni przed przenikaniem
zakłóceń z zewnątrz i zapewnia doskonałą jakość osłuchu pacjenta.
Higieniczna, matowa, chromowana.

3s Led unpLugged

Lampa czołowa diodowa bezprzewodowa

 chromowane nauszniki, indywidualnie regulowane
 Wysokiej jakości przewód słuchowy o konstrukcji "y" perfekcyjnie przenoszący
dźwięki i akustykę. Długość 56 cm.
 Przewody osłuchowe: bezlateksowe
 Dwustronna głowica osłuchowa z dwoma różnymi zakresami przenoszonych
częstotliwości, do wyboru: wysokiej jakości membrana z jednej strony oraz
lejek osłuchowy na drugiej stronie.
 Wysokiej jakości membrana o średnicy 44 mm
 Średnica lejka 30 mm.
 W zestawie oliwki uszne (małe/twarde) oraz zapasowe (duże/miękkie)

Ultrajasna i kompaktowa lampa diodowa 3S LED z regulacją jasności
i koaksjalnym oświetleniem. Lekka, prosta w obsłudze, o szerokim polu
stosowania, mocowana na czepcu profesjonalnym z akumulatorem
bezprzewodowym montowanym na czepcu. Pełna mobilność!










całkowita mobilność! UnPLUGGED jest pozbawiony przeszkadzających
i krępujących ruchy kabli.
bateria akumulatorowa wbudowana na czepcu. brak jakichkolwiek kabli
wychodzących z czepca.
Lekka konstrukcja o odpowiednio zbalansowanej wadze. maksymalizuje
komfort i ułatwia pracę z instrumentem.
Wskaźnik LED informujący o stopniu naładowania baterii.
ładowanie z transformatora ściennego lub gniazdkowego.
W trakcie ładowania możliwa jest dalsza praca poprzez zastosowanie przenośnego transformatora.
czas ładowania 2 godziny.
baterie akumulatorowe mPack UnPLUGGED. czas operacyjny baterii –
5,5 godziny.
inteligentny system ładowania. ładowanie nie zużywa baterii przedwcześnie.

mini 3000

dermatoskop przenośny
model przenośnego dermatoskopu w wersji kieszonkowej, z zasilaniem
bateryjnym i tradycyjnym oświetleniem w technologii XHL, użyteczny
w gabinetach dermatologicznych i podstawowej opieki zdrowotnej.
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Powiększenie 10x. Duży, dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości.
Solidna metalowa konstrukcja. bardzo wytrzymała.
Światło skoncentrowane, białe i bardzo jasne.
Klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem. instrument wyłącza się
automatycznie po wsunięciu do kieszeni.
Kompendium dermatoskopowe. Ułatwia rozpoznanie różnicowe.
Dwuczęściowy – rękojeść i główka optyczna.
Wysokiej jakości rękojeść: chromowane wykończenie, termoplastik. Rękojeść
z antypoślizgowego materiału, odporna na wstrząsy, bardzo wytrzymała.
Wymienne baterie. typ AA.
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seca 336

seca 834

eLektroniczna waga niemowLĘca
ze wzrostomiarką

eLektroniczna waga niemowLĘca

 Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi.
 łatwe odczytywanie wyników dzięki dużemu wyświetlaczowi LcD
 Wysoki poziom bezpieczeństwa – szeroka i duża szalka zabezpiecza dziecko
przed wypadnięciem
 łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego
 Szybkie pomiary wagi i długości ciała w jednym kroku dzięki infantrometrowi
seca 232
 mobilność dzięki niewielkiej wadze własnej, praktycznemu uchwytowi

Dane techniczne:





 Waga niemowlęca z wygodną szalką pomiarową z możliwością przekształcania
w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg
 Funkcja bmiF umożliwiająca określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę
podczas karmienia piersią
 Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi
 Precyzyjne ważenie dzięki 10-gramowej podziałce przy obciążeniu do 10 kg
 Solidna, lekka i łatwa do transportu
 intuicyjne przyciski i funkcje wagi są niezwykle proste w obsłudze

Dane techniczne:
nośność: 20 kg
Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
zasilanie: baterie
Funkcje: tARA, bmiF, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, automatyczne
wyłączanie
 Opcjonalnie: torba transportowa seca 414 lub seca 413






nośność: 15 kg
Podziałka: 10 g
zasilanie: baterie
Funkcje: tARA, HOLD, automatyczne wyłączanie

wagi Lekarskie

seca 799

eLektroniczna waga koLumnowa
ze wzrostomierzem
 Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów
lekarskich
 niezależna od miejsca użytkowania, z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym
 łatwe i proste przemieszczanie wagi dzięki
wbudowanym kółkom transportowym
 Wyświetlacz z możliwością obracania od
strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.
 Funkcja bmi do podstawowej oceny stanu
odżywienia pacjenta.
 Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na
wyświetlaczu dzięki funkcji HOLD.

Dane techniczne:





nośność: 200 kg
Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g
zasilanie: baterie, opcjonalnie zasilacz
Funkcje: tARA, HOLD, bmi, automatyczne
wyłączanie

seca 899

eLektroniczna waga płaska






Prosty odczyt wyników pomiaru dzięki wyświetlaczowi z ustawianym kątem
nachylenia, do ustawienia na biurku lub montażu ściennego.
Dowolne miejsce ustawienia dzięki zasilaniu na baterie
Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji bmi
bezpieczne wchodzenie na wagę dzięki antypoślizgowej gumowej powierzchni

Dane techniczne:







nośność: 200 kg
Podziałka: 100 g < 150kg > 100g
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 313x58x315 mm
Waga własna: 3,9 kg
zasilanie: baterie
Funkcje: tARA, HOLD, bmi, automatyczne wyłączanie
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seca 677

seca 956

eLektroniczna waga do wózków
inwaLidzkich z porĘczą
i roLkami transportowymi

 Wygodny transport po placówce dzięki stabilnym rączkom i 4 podgumowanym,
łożyskowanym łatwo obracającym się kółkom. 2 kółka z hamulcami.
 Siedzisko wykonane z AbS – wytrzymałego plastiku, który można dezynfekować.
 Wygodne i proste ważenie osób z problemami w utrzymaniu pozycji stojącej
dzięki wytrzymałej budowie z rurek stalowych i stabilnie przymocowanemu
siedzisku
 Pewna pozycja siedząca dzięki hamulcom kółek oraz odchylanym podłokietnikom i podnóżkom
 niezależna od źródła zasilania elektrycznego dzięki zasilaniu bateryjnemu
 Funkcja HOLD służy do zamrażania wartości wyświetlacza.

Dane techniczne:







 Stabilna, funkcjonalna i mobilna seca 677 jest wagą uniwersalną dzięki obszernej platformie i stabilnej poręczy
 Pacjentów można ważyć w pozycji siedzącej na krześle lub na wózku inwalidzkim.
 Duża nośność seca 677 sprawia, iż jest ona idealna do ważenia bardzo
ciężkich osób.
 Ważenie jest proste i przyjazne dla użytkownika dzięki czytelnemu, intuicyjnie
obsługiwanemu wyświetlaczowi znajdującemu się na wysokości biodra oraz
szczególnie dzięki dodatkowym funkcjom tARA, HOLD i bmi
 Proste składanie wagi do wymiaru, która zajmuje niewiele miejsca i jest łatwy
do przemieszczania za pomocą poręczy – uchwytu na kółkach transportowych

Dane techniczne:

nośność: 200 kg
Podziałka: 100 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 563 x 906 x 946 mm
Waga własna: 22,4 kg
zasilanie: baterie
Funkcje: tARA, HOLD, automatyczne wyłączanie






nośność: 300kg
Podziałka: 100 g <200 kg> 200 g
zasilanie: zasilacz
Funkcje: resetowanie, automatyczne wyłączanie, amortyzacja, rolki transportowe, tARA, Ochrona przed przeciążeniem, SEnD, Auto-SEnD, interfejs
bezprzewodowy, PRint, Auto-Print, HOLD, Auto-HOLD, Auto-cLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, bmi, Pre-tARA

WPT

eLektroniczne wagi medyczne
parametry techniczne:
Parametry techniczne

WPT 60/150

WPT 100/200

WPT 6/15D

WPT 10/20D

Przeznaczenie

Dla dorosłych

Dla dorosłych

Dla niemowląt

Dla niemowląt

Wzrostomierz

W opcji

W opcji

-

-

Obciążenie maksymalne
Dokładność odczytu
zakres tary

150 kg

200 kg

15 kg

20 kg

< 60 kg
20 g
60÷150 kg 50 g

< 100 kg
50 g
100÷200 kg 100 g

< 6 kg 2 g
6÷15 5 g

< 10 kg
5g
10÷20 kg 10 g

-150 kg

-200 kg

-15 kg

-20 kg

Sygnał wyjściowy
zasilanie
Wyświetlacz
Wyposażenie dodatkowe:

WPT 60/150 O
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RS 232
230 V / 11 V Ac i 6xAA nimH

230 V / 11 V Ac i 6xAA nimH
LcD (z podświetleniem)

Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/z, KAFKA SQ, Program komputerowy PW-Win 2004, RAD-KEy 2000

WPT 6/15D
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WPT 100/200 OW

wagi medyczne

wagi Lekarskie

waga krzesełkowa do ważenia
w pozycji siedzącej

ngp

negatoskopy
Rodzina negatoskopów nGP to seria nowoczesnych urządzeń do przeglądania zdjęć rentgenowskich. Składają się na nią jedno- i wieloklatkowe
negatoskopy z regulacją luminancji ekranu, specjalistyczne negatoskopy mammograficzne, jedno- i dwupoziomowe „ściany opisowe” do przeglądania serii zdjęć. Wszystkie te urządzenia dostępne są również w wersji wykorzystującej przetwornice wysokiej częstotliwości (HF).
Usytuowanie negatoskopu pomiędzy doświadczeniem i wiedzą lekarza a możliwościami nowoczesnej techniki sprawia, że jakość tego urządzenia
ma istotne znaczenie dla całego procesu diagnozy radiologicznej. niska jakość negatoskopu może stanowić barierę, która mimo zastosowania
nowoczesnych urządzeń oraz dużej wiedzy i doświadczenia może uniemożliwić lekarzowi postawienie właściwej diagnozy.
Dzięki zastosowaniu w negatoskopach serii nGP wysokiej jakości komponentów są to urządzenia najwyższej jakości.
Negatoskopy z podziałem na klatki:
Regulacja luminancji ekranu oraz włączanie poszczególnych klatek negatoskopów wieloklapkowych odbywa się niezależnie. Wyeliminowany
efekt migotania oraz przygasania światła w dolnym zakresie regulacji.
EKRAN

Regulacja
luminancji

NGP-10

ekran 36 x 43 cm 1 klatka

—

380 x 510 x 92

NGP-11

ekran 36 x 43 cm 1 klatka

+

380 x 510 x 115

NGP-20

ekran 72 x 43 cm 2 klatki 36 x 43 cm

—

740 x 510 x 92

NGP-21

ekran 72 x 43 cm 2 klatki 36 x 43 cm

+

740 x 510 x 115

TYP

WYMIARY (mm)

ekran 108 x 43 cm3 klatki 36 x 43 cm

—

1110 x 510 x 92

ekran 108 x 43 cm 3 klatki 36 x 43 cm

+

1110 x 510 x 115

NGP-40

ekran 144 x 43 cm 4 klatki 36 x 43 cm

—

1460 x 510 x 92

NGP-41

ekran 144 x 43 cm 4 klatki 36 x 43 cm

+

1460 x 510 x 115

NGP-60

2 ekrany 108x43cm 6 klatek 36x43cm

—

1110 x 960 x 92

NGP-61

2 ekrany 108 x 43 cm 6 ramek 36 x 43 cm

+

1110 x 960 x 115

NGP-80

2 ekrany 144 x 43 cm 8 klatek 36 x 43 cm

—

1460 x 960 x 92

NGP-81

2 ekrany 144 x 43 cm 8 klatek 36 x 43 cm

+

1460 x 960 x 115

negatoskopy

NGP-30
NGP-31

Negatoskopy do przeglądania serii zdjęć:
 jednopoziomowe (do 3, 4 i 5 zdjęć) także w wersjach z regulacją luminancji
oraz HF - wysokiej częstotliwości
 Dwupoziomowe (do 6, 8 i 10 zdjęć) nGP-600, nGP-800, nGP-1000 także
w wersjach z regulacją luminancji oraz HF - wysokiej
TYP

EKRAN

Regulacja
luminancji

WYMIARY (mm)

NGP-300

ekran 120 x 45 cm 1 pole podświetl.

*

1220 x 510 x 112

NGP-400

ekran 150 x 45 cm 1 pole podświetl.

*

1520 x 510 x 112

NGP-500

ekran 180 x 45 cm 2 pola 90 x 45 cm

*

1820 x 510 x 112

NGP-600

ekran 120 x 90 cm 2 pola 120 x 45 cm

*

1220 x 960 x 112

NGP-800

ekran 150 x 90 cm 2 pola 150 x 45 cm

*

1520 x 960 x 112

NGP-1000

ekran 180 x 90 cm 4 pola 90 x 45 cm

*

1820 x 960 x 112

NGP-300P

ekran 36 x 87 cm

*

965 x 410 x 112

NGP-600P

ekran 72 x 87 cm

*

965 x 760 x 112

NGP-400P

ekran 36 x 117 cm

*

1270 x 410 x 112

NGP-800P

ekran 72 x 117 cm

*

1270 x 760 x 112

* opcjonalnie płynna regulacja luminancji

Przykładowe modele:

nGP-300

nGP-21

nGP-81

nGP-800

+48 81 502 00 70
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Stosowanie lamp bakteriobójczych serii nbVE i nbV jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni. Urządzenia te
emitują promieniowanie UV-c o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie
to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje
bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje.
ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze serii
nbVE i nbV wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest
sterylność, a od czystości mikrobiologicznej zależy jakość usług oraz
bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

nbv

Lampy bakteriobójcze
bezpośredniego działania

nbV 2X30 S

Lampy bakteriobójcze

Lampy bezpośredniego działania pracują podczas nieobecności personelu i pacjentów.

typ

sposób mocowania

NBV 15 N

promienniki
moc

ilość

naścienno-sufitowa uniwersalna

15 W

1xtUV15 W
1xtUV15 W

NBV 15 S

sufitowa

15 W

NBV 15 P

na statywie jezdnym

15 W

1xtUV15 W

NBV 30 N

naścienno-sufitowa uniwersalna

30 W

1xtUV30 W
1xtUV30 W

NBV 30 S

sufitowe

30 W

NBV 30 P

na statywie jezdnym

30 W

1xtUV30 W

NBV 2x30 N

naścienno-sufitowa uniwersalna

60 W

2xtUV30 W

NBV 2x30 S

sufitowe

60 W

2xtUV30 W

NBV 2x30 P

na statywie jezdnym

60 W

2xtUV30 W

nbV 30 P

nbVE 110 P

z praktycznego punktu widzenia możemy przyjąć, że osiągniemy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując:





lampę 15 W na pow. do 8 m2
lampę 2x15 W na pow. do 12 m2
lampę 30W na pow. do 15 m2
lampę 2x30W na pow. do 22 m2

Lampy dostępne również w opcji z wewnętrznym licznikiem czasu pracy
bez wyświetlacza (L) lub z wyświetlaczem 4-polowym (LW).
nbVE 60 nL

nbve

nbve

Lampy bakteriobójcze przepływowe
Lampy energooszczędne. Personel może przebywać w pomieszczeniu
podczas pracy tych lamp.

typ
NBVE 60 N

sposób mocowania

dwufunkcyjne Lampy bakteriobójcze
przepływowe
Energooszczędne przepływowe lampy bakteriobójcze serii nbVE
z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania włączonym,
kiedy personel przebywa poza pomieszczeniem.
typ

promienniki
moc

ilość

naścienne

60W

2xtUV30W

NBVE 60 S

sufitowe

60W

2xtUV30W

NBVE 60 P

na statywie jezdnym

60W

2xtUV30W

NBVE 110 N

naścienne

110W

2xtUV55W

NBVE 110 S

sufitowe

110W

2xtUV55W

NBVE 110 P

na statywie jezdnym

110W

2xtUV55W

Lampy dostępne również w opcji z wewnętrznym licznikiem czasu pracy
bez wyświetlacza (L) lub z wyświetlaczem 4-polowym (LW).
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nbV 15 S

sposób mocowania

promienniki
moc

ilość

NBVE 60/30 N

naścienne

wewn. 60 W
zewn. 30 W

wewn. 2xtUV30 W
zewn. 1xtUV30 W

NBVE 60/30 S

sufitowe

wewn. 60 W
zewn. 30 W

wewn. 2xtUV30 W
zewn. 1xtUV30 W

NBVE 60/30 P

na statywie jezdnym

wewn. 60 W
zewn. 30 W

wewn. 2xtUV30 W
zewn. 1xtUV30 W

NBVE 110/55 N

naścienne

wewn. 110 W
zewn. 55 W

wewn. 2xtUV55 W
zewn. 1xtUV55 W

NBVE 110/55 S

sufitowe

wewn. 110 W
zewn. 55 W

wewn. 2xtUV55 W
zewn. 1xtUV55 W

NBVE 110/55 P

na statywie jezdnym

wewn. 110 W
zewn. 55 W

wewn. 2xtUV55 W
zewn. 1xtUV55 W

Lampy dostępne również w opcji z wewnętrznym licznikiem czasu
pracy bez wyświetlacza (L) lub z wyświetlaczem 4-polowym (LW).

info@eresmedical.com

szafy Lekarskie
Szafy lekarskie stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich
i innych pomieszczeń medycznych.
Drzwi szafy są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Szklane
półki – przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.
istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co ułatwia przesuwanie
szafy wraz z zawartością. Posiadają kółka antystatyczne, skrętne – w tym
dwa z hamulcami, nie brudzące posadzki.

SML104

SML102

SML101

szafki kartotekowe

szk306

szk101

szk302

parawany medyczne
Parawany metalowe lub drewniane wyposażone w kółka ułatwiające ich
przemieszczanie. O różnych szerokościach i kolorach tkanin.

szafy medyczne

Szafki kartotekowe na formaty A5, b5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych. Szuflady zamontowane są na prowadnicach
kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem
i centralnym ryglowaniem. Do opisania każdej szuflady służą szyldziki
z taśmą samoprzylepną w ilości odpowiadającej liczbie szuflad – do
samodzielnego naklejania.

W OFERciE PEłnA GAmA mEbLi biUROWycH DO GAbinEtóW LEKARSKicH ORAz
mEbLi SOcjALnycH.
OSOby zAintERESOWAnE PROSimy O KOntAKt z DziAłEm HAnDLOWym.

+48 81 502 00 70
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siLentia

parawany medyczne
Parawany Silentia to OPAtEntOWAny SKAnDynAWSKi SyStEm stworzony po to, aby uczynić bardziej przyjaznym zarówno dla pacjentów
jak i pracowników miejsca takie jak szpitale, sanatoria, prywatne kliniki
i gabinety lekarskie.
Parawany idealne do pomieszczeń z hydroterapią, na oddziały kardiologiczne, do sal szpitalnych, do gabinetów ginekologicznych.

parawany medyczne

wyjątkowe cechy parawanów harmonijkowych siLentia:
 parawany dostępne w trzech wysokościach: 1450 mm, 1650mm oraz 1850
mm - niższy parawan nie zasłania światła dziennego, umożliwia jednocześnie
personelowi nadzór nad pacjentami, a pacjentom gwarantuje zachowanie
prywatności w czasie terapii;
 konfiguracja w zależności od potrzeb od 5 do 15 modułów skrzydeł parawanu;
 na podstawie jezdnej lub montowane do ściany;
 można je z powodzeniem instalować w pomieszczeniach, gdzie są podnośniki sufitowe;
 parawany Silentia zbudowane są z kolorowych płyt umieszczonych w metalowych ramach, ramy na całej długości połączone są jednym zawiasem aluminiowym przypominającym z wyglądu listwę, konstrukcja zawiasu jest patentem
firmy SiLEntiA i nie jest wykorzystywana w żadnych innych parawanach na
całym świecie - cechuje ją wyjątkowa trwałość, zawiasy są nie do zużycia;
 parawany umieszczone są na kółkach, które niwelują nierówności podłogi;
 ciągnąc delikatnie za uchwyt jedną ręką parawan rozkłada się je na całą jego
długość i podobnie składa;
 po złożeniu zajmują niewiele miejsca;
 można go ustawić pod kątem i umocować w wielu rożnych pozycjach;
 by poszerzyć możliwości parawanów SiLEntiA zaprojektowany został dla
nich również wózek, dzięki któremu jedna osoba może przewieźć parawan
do dowolnego miejsca;
 antystatyczna powierzchnia, nadają się do czyszczenia w całości.

DOStĘPnE KOLORy:
®

birch

White

Savannah

mandarin

Lime

Forest

Daylight

tropical

Ocean

Wersje dla dzieci

by poznać pełne możliwości parawanów harmonijkowych siLentia,
zapraszamy na stronę producenta:
www.silentia.eu
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Zaufało nam tysiące zadowolonych Klientów.
I Ty możesz do nich dołączyć.

Specjalistyczne Gabinety
Ginekologiczno - Położnicze DOnnA VitA
w Lublinie

centrum medyczne PAnORAmA
w Radzyminie - gabinet lekarski

mysłowickie centrum zdrowia
w mysłowicach - sala porodowa

nzOz EStEtiKA w zgierzu
- gabinet stomatologiczny

centrum medyczne PAnORAmA
w Radzyminie - poradnia ortopedyczna

centrum medyczne
im. bitwy Warszawskiej 1920 roku
w Radzyminie - poradnia dla dzieci

Szpitale tczewskie S.A.
- wyposażenie meblowe.

mADAmED
centrum zdrowia w Piasecznie
- gabinet ginekologiczny

centrum medyczne PAnORAmA
w Radzyminie - gabinet ginekologiczny
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SERWiS URzĄDzEŃ mEDycznycH i REHAbiLitAcyjnycH

firma eres medical sp. z o.o. posiada wykwaliﬁkowany zespół serwisantów z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, dysponujący nowoczesnymi urządzeniami i przyrządami pomiarowymi. pozwala nam to na świadczenie
najwyższej jakości usług serwisowych.

oferujemy:

• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
medycznych
• Kontrola bezpieczeństwa aparatów zgodnie z normą
Pn-En 60601
• Ocena i wydawanie orzeczeń technicznych na
aparaturę i sprzęt medyczny
• Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych
• Wystawianie paszportów technicznych
• Pomoc w zakresie tworzenia oddziałów i pracowni
rehabilitacyjnych
• montaż, demontaż i modernizacja aparatury
rehabilitacyjnej oraz medycznej
• Szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu

prowadzimy autoryzowany serwis urządzeń wielu zagranicznych oraz krajowych producentów, m.in.:

gwarantem stałej wysokiej jakości jest świadczenie usług serwisu zgodnie
z najwyższymi standardami jakościowymi potwierdzonymi certyﬁkatem iso 9001: 2008.

zgłoszenia serwisowe przyjmujemy:
poprzez formularz na stronie internetowej
faxem pod numer: 81 50 21 032
e-mailem: serwis@eresmedical.com.pl
telefonicznie: 81 50 20 070 wew. 19
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NOTATKI

NOTATKI

Kompleksowo wyposażamy:
przychodnie rehabilitacyjne • gabinety ﬁzykoterapii • sanatoria
domy opieki • szpitale • gabinety lekarskie
siłownie i centra sportowe • gabinety masażu • ośrodki SPA i wellness

profesjonalne
doradztwo

oferta
dopasowana
do potrzeb
Klienta

dogodne
warunki
płatności

dostawa
do Klienta

montaż
i szkolenie
z urządzeń

opieka
posprzedażowa

serwis
urządzeń

Współpracuj z nami
Od 1994 r. importujemy i sprzedajemy
sprzęt i urządzenia dla branży medycznej,
rehabilitacyjnej i SPA, dokładając wszelkich starań by spełnić oczekiwania naszych
Klientów.

Ponad 30 specjalistów – starannie dobranych, odpowiednio wykwaliﬁkowanych pracuje, by spełnić Wasze potrzeby i zapewnić
100% satysfakcji.

Jesteśmy w Lublinie, Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze i wszędzie tam, gdzie Państwo nas potrzebują.

Oferujemy produkty polskie, jak również
reprezentujemy renomowanych producentów zagranicznych. Niemcy, Słowacja, Słowenia, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja,
Portugalia, USA to tylko część z kierunków,
z których sprowadzamy urządzenia.

Współpracę z Klientami rozpoczynamy od
doradztwa na etapie projektowania placówki, pomocy przy doborze sprzętu, poprzez
dostawę i montaż sprzętu, szkolenie personelu medycznego z obsługi urządzeń, na
serwisowej opiece gwarancyjnej i pogwarancyjnej kończąc.

Naszymi Klientami są m.in. prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie POZ oraz specjalistyczne, DPS-y,
sanatoria, prywatne gabinety lekarskie,
przychodnie rehabilitacyjne, ośrodki SPA,
gabinety odnowy biologicznej, termy, aquaparki i inne.
2017
Producenci zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w konstrukcji urządzeń z zastosowaniem nowszych rozwiązań
technologicznych, poprawiających funkcjonalność wyrobu, a także w celu spełnienia indywidualnych wymagań użytkowników.

medycyna

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE
ERES MEDICAL Sp. z o.o.

BLOK OPERACYJNY
ODDZIAŁY SZPITALNE

Płouszowice Kol. 64B
21-008 Tomaszowice
+48 81 502 00 70
Sekretariat: wew. 11
Dz. handlowy: wew. 13, 14, 17, 18, 24
Dział faktur: wew. 30
Logistyka: wew. 24
Księgowość: wew.21
Serwis: wew.19
Import i marketing: wew. 16

+48 81 502 10 32
info@eresmedical.com.pl
www.eresmedical.com.pl

OPIEKA NAD PACJENTEM
KARDIOLOGIA
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
DERMATOLOGIA
PULMONOLOGIA
GABINETY LEKARSKIE

