LEIKKAUSSALI

Modulaarisuutta
yleiskirurgiaan

PÄIVÄKIRURGIA

Sähkömekaaninen
leikkauspöytä

Sähkömekaaninen leikkauspöytä
Sähkömekaaninen ja liikuteltava leikkauspöytä Practico
edustaa uudenlaista muunneltavuutta ja joustavuutta
yleiskirurgiaan. Practico on toimenpiteen tarpeiden
mukaan muunneltava modulaarinen leikkauspöytä, joka
tarjoaa tehokkuuttaa ja mukavuutta koko leikkaustiimille.
Tästä syystä Practico on erinomainen valinta myös
päiväkirurgisille klinikoille, jossa potilasvirran tehokas
hallinta on erityisen tärkeää.
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Practicon saa varusteltuna tehdasasenteisella 300 mm
pöytätason pitkittäissäädöllä, Beach Chair -selkäosalla
olkapään artroskopiaan, sekä selkäosan sappi-munuaiskaarella. Todella kattavan lisälaitevalikoiman ansiosta
tämä leikkauspöytämalli on varustettavissa kaikkein
vaativimpiinkin kirurgisiin toimenpiteisiin.

Practicon ominaisuudet
• Practico on modulaarinen leikkauspöytä
yleiskirurgiaan. Erilaisin konfiguraatioin
tuotteen saa varustettua hyvinkin
spesiaaleihin toimenpiteisiin, kuten
esimerkiksi olkapään artroskopiaan
sekä sappi-munuaiskaarta vaativiin
toimenpiteisiin.
• Maksimi liikekuorma (SWL) 225 kg
• Enimmäisnostokapasiteetti 380 kg
• 0-asento käsiohjaimessa vakiona

• Pikalukitusmekanismein varustetut pöytätason
osat edistävät hoitajien työergonomiaa
• Akkukäyttöisessä pöydässä on kiinteä laturi/
muuntaja
• Toimii myös verkkovirralla
• Varakäyttöjärjestelmä pilarissa hätätilanteisiin
• Optimaalinen työskentelykorkeus istumaasennossa työskentelyyn, sopii hyvin myös
lyhyille kirurgeille

Erinomaista työskentelyergonomiaa sekä
leikkaustiimille ja potilaalle
• Modulaarinen rakenne sekä laaja lisävarustevalikoima
mahdollistavat nopeat sekä helpot leikkausasennot
• Edistyksellistä ergonomiaa leikkaussaliin keveillä
jalkaosilla sekä tason osien pikalukitusmekanismilla
• Jalustan käyttäjäystävällinen muotoilu yhdessä
pitkittäissäädön kanssa takaavat erinomaisen
työskentelyergonomian kirurgille ja mahdollistavat
esteettömän pääsyn leikkausalueelle

• Patentoitua Beach Chair -selkäosaa on erittäin helppo
ja kevyt käsitellä, leikkausasento potilaalle miellyttävä ja
ergonominen puoli-istuva asento.
• Makuutasoon kaksi patjavaihtoehtoa: joko
pehmeä ja miellyttävä 65 mm paksu IS-patja, tai
lämpömuovautuva, 80 mm paksu VEF-patja
• Tyylikäs design
• Röntgensäteet läpäisevät pöytätason osat

Kaasujousiavusteiset, jaetut
jalkaosat, pituus 680 mm
30248

Päätuki, sappimunuaiskaarelle 60147
(vaatii sovittimen 60146)

Kaasujousiavusteiset, jaetut
jalkaosat, pituus 880 mm
60475

Kaksoisnivelletty
päätuki 60142

Standardi elektroninen selkäosa 30122
Beach chair-selkäosa 30125
Sappi- munuaiskaarella varustettu selkäosa 30135
Pöytätason jatkokappale
270 mm, 20114

Kaasujousiavuisteinen
jalkaosa, 645 mm 30147

Standardi istuinosa 30020
Istuinosa pitkittäissäädöllä 30030
Päätuki 60140

Kevyt jalkatuki 20201

Erityispäätuki
silmäleikkauksiin 18150

Sovitin erityspäätuelle
ja Dorolle 60146
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Entistä tehokkaampaa olkapään artroskopiaa
Merivaaran ainutlaatuinen Beach Chair -selkäosa
(rantatuoli) on suunniteltu erityisesti olkapään artroskopiaa
varten. Merivaaran patentoidulla Beach Chair -selkäosalla
vähennetään merkittävästi manuaalista työtä ja säästetään
aikaa, kun potilas asetetaan leikkausasentoon.
Kevyt ja käyttäjäystävällinen ratkaisu tarjoaa edistyksellistä
ergonomiaa sekä potilaalle että henkilökunnalle. Päätuen
säädettävyyden ja irrotettavan olkapäätuen ansiosta
potilaan voi asettaa ergonomisesti ja miellyttävästi

leikkausta varten, anestesian tasosta riippumatta.
Tuet auttavat pitämään potilaan oikeassa asennossa
toimenpiteen ajan. Puoli-istuvassa asennossa tehtävässä
leikkauksessa vältetään terveeseen olkapäähän
kohdistuva paine, joka on yleinen ongelma kun potilas
leikataan kylkiasennossa. Beach Chair -asennossa
kirurgilla on esteetön pääsy leikkausalueelle ja
työskentelyasento on ergonominen.

Vain
Merivaaran
tuotteissa!

VEF-patja takaa potilaan turvallisuuden
ja mukavuuden
Practico-leikkauspöydän voi valita joko VEF-patjalla tai
IS-patjalla. Viskoelastinen patja reagoi kehon lämpöön ja
painoon mukautuen potilaan vartalon muotoihin
pienentäen painehaavojen riskiä. Patjan erityyppisten
materiaalien ansiosta potilaan paino jakautuu entistä
tasaisemmin ja suurempi osa potilaan kehosta on
kosketuksissa patjaan jolloin luisiin alueisiin kohdistuva
paine pienenee.

• 80 mm:n viskoelastinen patja
• Hitsatut saumat ehkäisevät nesteiden
tunkeutumista patjaan tehden siitä helposti
puhdistettavan alentaen näin infektioiden
riskiä.
• Patjassa on ilmansuodatusjärjestelmä, joka
edesauttaa ilman kiertämistä patjan läpi ja
estää nesteiden tunkeutumista siihen.
• Patjan suojus on antistaattinen ja lateksiton,
kangas venyy kahteen suuntaan ja päästää
höyryt lävitseen.
• Paloa hidastava materiaali (BS7177:
2008), lämmönjohtokykyä (BS2050) ja
ihosensitiivisyyttä koskevien standardien
mukainen. Ärsytys ja herkistyminen: ISO
10993/10, systeeminen toksisuus: ISO
10993/11.
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Kätevyyttä sappi- ja rintakehän alueiden
toimenpiteisiin
Uuden, selkänojaan integroidun sappi-munuaiskaaren
ansiosta potilaan asento munuais- ja rintakehän alueelle
kohdistuvien leikkausten aikana on entistä tehokkaampi.
Sillan kulman suuruutta voidaan säätää kummaltakin
puolelta siirrettävän kahvan avulla. Kahvaa on kätevä
säilyttää tason alla sille varatussa paikassa.

Erityispäätuki sappi-munuaiskaarelle
Päätuki soveltuu potilaan asettamiseen
kyljelleen tai selälleen esimerkiksi sappi- tai
muissa rintakehän alueen toimenpiteissä.
Kun käytössä on sappi-munuaiskaari,
helposti säädettävä päätuki tarjoaa
ihanteellisen asennon myös lyhyille potilaille.
Se on erinomainen lisävaruste erityisesti
Practico-leikkauspöytään, jossa on integroitu
sappi-munuaiskaari.

Helppokäyttöinen käsiohjain

Varakäyttötoiminnot pilarissa

• Selkeät ja loogiset toiminnot

• Varakäyttötoiminnot pilarissa hätätapauksia
varten

• Sähköiset toiminnot: korkeussäätö, sivuttaiskallistus,
Trendelenburg, selkäosan säätö
• Pitkittäissäätö (valinnainen toiminto)

• Lataustason näyttö
• Akun varauksen näyttö

• Valinnaisena myös jalkapedaali-ohjain
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Leikkausasennot

Yleiskirurgia/Laparoskopia

Laparoskopia, lithotomia

Gynekologia/Urologia

Kurkku- korva- nenäkirurgia/Struuma

Silmäkirurgia/Kurkku- korvanenäkirurgia

Olkapään artroskopia

Kylkiasentoa vaativat toimenpiteet

Ortopedia

Polvikirurgia

Neurokirurgia, ortopedia

Neurokirurgia

Kylkiasento/Sappi-munuais -asento
sappi-munuaiskaarella

Lisätietoa tuotteista ja lisävarusteista saat paikalliselta Merivaaran edustajalta tai
sivustosta www.merivaara.com.
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Tason pituus
Sliding malli

Pääosa
-45º - +45º

2090 mm
300 mm

Korkeus
595–895 mm
Sliding malli 665–965 mm

Tekniset tiedot
Taso-osat

4 tai 5

Tason pituus,
yksiosainen jalkatuki

2090 mm

Tason leveys, ilman kaiteita

540 mm

Paino, perus/sliding

195 kg/205 kg

Lattiavara

25 mm

Pyörät

Ø 125 mm

Maksimi liikekuorma

225 kg

Enimmäisnostokapasiteetti

380 kg

Selkäosa
-40º - +70º

Jalkaosa
-90º - +20º

SÄÄTÖALUEET
Korkeus, perusmalli

595–895 mm

Korkeus, sliding

665–965 mm

Sivukallistus

-20º ... +20º

Trendelenburg

26º

Anti-Trendelenburg

26º

Pitkittäissäätö (valinnainen)

300 mm

Selkänoja

-40º ... +70º

Beach Chair -selkänoja

-15º - +70º

Jalkatuki

-90º ... +20º

Päätuki

-45º ... +45º

Sivuttaiskallistus ±20º
Pöytätason leveys 540 mm

SÄÄDÖT
Korkeussäätö, selkäosan säätö,
sivuttaiskallistus, pitkittäissäätö,
Trendelenburg

Sähkötoiminen

Jalkaosan säädöt

Mekaaninen,
kaasujousiavusteinen

Trendelenburg/anti Trendelenburg -26º - +26º

• Laatusertifikaatit: ISO 9001, ISO 13485 ja ISO 14001:2004
• EN 60601-1-, EN 60601-2-46- ja EN 60601-1-2 -standardien
mukainen

Flex 220º

• Eurooppa-neuvoston Lääkintälaitedirektiivin 93/42/EEC (liite IX)
mukaan Practico kuuluu luokkaan I
• CSA-sertifioitu ja CE-merkitty

Reflex 110º
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Hoitohenkilökunnan hyväksi,
potilaan parhaaksi
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Vuonna 1901 perustetulla Merivaaralla on yli
100 vuoden kokemus sairaalakalusteiden
suunnittelusta ja valmistuksesta Helppokäyttöisyydestään, kestävyydestään ja ergonomisesta
muotoilustaan arvostettuja Merivaaran tuotteita ja
ratkaisuja käytetään nykyään jo yli sadassa maassa.
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Merivaara kehittää ja toimittaa laajan valikoiman sairaalakalusteita, kuten
leikkauspöytiä ja leikkaussalivalaisimia, tutkimuspöytiä ja paareja sekä synnytys- ja
potilassänkyjä. Lisäksi tarjoamme integroituja järjestelmiä sekä
tuotteiden elinikää pidentäviä huoltopalveluita. Monipuoliset
ratkaisumme auttavat tehostamaan potilasvirtoja
Day Surg
ery
ard
W
sairaaloissa, päiväkirurgiassa terveysasemilla ja
t
n
lääkärikeskuksissa sekä hoivakodeissa ja
kotihoidossa. Keskeinen tavoitteemme on auttaa
edistämään terveyden-huoltoa hoitohenkilökunnan
hyväksi ja potilaiden parhaaksi.

Merivaaran lääkinnälliset tuotteet ovat CE-merkittyjä.
Yhtiön laatujärjestelmä täyttää lääkinnällisille laitteille asetetut
EU-direktiivit, ja DNV on sertifioinut sen ISO 9001:2008- ja ISO
13485:2003 -laatustandardien mukaisesti. Yhtiön ympäristönhallintajärjestelmä
on ISO 14001:2004 -sertifioitu.

Merivaara Oy
Puustellintie 2, 15150 Lahti
Puh. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

Merivaara Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia muotoiluun, teknisiin
tietoihin ja malleihin ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tämän julkaisun
sisältämät tiedot olivat julkaisuhetkellä ajanmukaisia. Vaikka julkaisu on
laadittu huolellisesti, Merivaara ei ole vastuussa sen virheistä tai
puutteista ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Kaikki tavaramerkit ovat Merivaaran omaisuutta ellei toisin mainita.
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