LEIKKAUSSALIT

Tehokkuutta
leikkaussaleihin

PÄIVÄKIRURGIA

Leikkauspöytä

Promerix leikkauspöytä
Promerix on käyttäjäystävällinen ja helposti liikuteltava raskaansarjan leikkauspöytä
kaikentyyppiseen kirurgiaan, täyttäen tiukimmatkin leikkaussalin vaatimukset ja tarpeet.
Makuutason osat ovat helposti ja kätevästi vaihdettavissa halutun asentovaatimuksen
mukaisesti. Modulaarisuus sekä laaja lisävarustevalikoima tekevät Promerixista pöydän,
joka mukautuu kaikille potilaille ja kaikkiin leikkaustyyppeihin parhaalla mahdollisella
tavalla.
Promerix leikkauspöytä tarjoaa erinomaista työskentelyergonomiaa kirurgeille
mahdollistaen esteettömän pääsyn leikkausalueelle vaarantamatta potilasturvallisuutta.
Sähköhydraulisia toimintoja säädetään käyttäjäystävällisellä ohjaimella, joko johdollisella
tai langattomalla käsiohjaimella, jalkaohjaimella tai varakäyttöpaneelilla. Promerix on
helppokäyttöinen sekä helposti huollettava leikkauspöytä.
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“Uusi jalkaosa, vain yhden hyvän ominaisuuden
mainitakseni, on todella parantanut koko työskentelyympäristöä. Kokonaisratkaisuna kaikki toimii jopa entistäkin
joustavammin ja me voimme keskittyä tuottamaan parasta
mahdollista hoitoa potilaille.”
– Pia Grönberg, leikkaussalihoitaja, Borås, päiväkirurginen yksikkö.

Merivaaran leikkauspöytävalikoima
Sähkömekaaninen

Hydraulic

Practico Manual

Rapido

Practico

Sähköhydraulinen

Promerix
Promerix B3
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Muuntuu tarpeiden mukaan

• Raskaansarjan sähköhydraulinen pöytä sekä yleis- että erikoiskirurgiaan
• Helppokäyttöinen, modulaarinen rakenne: leikkauspöydän taso koostuu pilariosasta sekä irroitettavista 25- ja
40-osista, joiden järjestystä voidaan muokata tarpeen mukaan.
• Liikuteltava leikkauspöytä tukevalla lattialukitusmekanismilla
• •Pöydän kantavuus (SWL) 325 kg (pitkittäissäädöllä varustettu pöytä 275 kg)
• Erinomainen kuvattavuus C-kaarella koko vartalon alueella (pitkittäissäädöllä varustetussa pöydässä),
• makuutason tasolevyt röntgensäteet läpäisevää materiaalia.

Entistä parempaa tehokkuutta olkapään
artroskopiaan
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. Puoliistuvassa 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.
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Vain
Merivaaran
tuotteissa!

Esiohjelmoidut asennot

Flex

Rantatuoliasento

Reflex

Nolla-asento

410 mm pitkittäissäätö

Polvi-rinta-asento -laite selkäkirurgiaan
Polvi-rinta-asento -laite on suunniteltu selkäkirurgisiin
toimenpiteisiin, joissa vaaditaan erityistä tarkkuutta ja
huolellisuutta potilaan leikkausasennon suhteen.
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Kaasujousisäätöiset
jaetut jalkaosat,
pituus 680 mm
1000 30248

Modulaarinen
tasoratkaisu

Jalkaosa,
kaasujousisäätöinen,
pituus 645 mm
1000 30147

Kaasujousisäätöiset
jaetut jalkaosat,
pituus 880 mm
1000 60475

25-gyn osa
1000 60425

25-jatko-osa
1000 60250

25-osa
1000 60250

Kaasujousisäätöiset,
sähkötoimiset jaetut jalkaosat,
tuplanivelellä, pituus 880 mm,
1000 60480

Sähkötoimiset jaetut jalkaosat
4-osaiset, lantiolevyllä,
pituus 680 mm

Jaetut jalkaosat
Useita vaihtoehtoja
• 4-osaiset, sähkötoimiset
jalkaosat lannelevyllä
• Kaasujousisäätöiset jaetut
jalkaosat tuplanivelellä,
• Kaasujousikäyttöiset jaetut
jalkaosat, 680 mm sekä
880 mm

6

40-gyn osa
1000 60440

40-osa
1000 60240

ENT-selkäosa
1000 60325

Rantatuoli -selkäosa
1000 60525

Istuinosa

Pääosa rantatuoli -selkäosaan
1000 30126

40-osa
1000 60240

25-osa
1000 60250
Päätuki
60140

25-osa, lyhyt
1000 60225

Päätuki
60142

Päätuki sappi-munuais -asentoon
60147
(tarvitsee adapterin 60146)

Tyylikäs Promerix
ruostumattomalla
teräskuorella

Helppokäyttöiset
tason osat

Promerix on nyt saatavana myös
teräskotelolla. Tyylikkään
ulkonäön lisäksi teräskotelo
suojaa erinomaisesti mekaaniselta
kulutukselta ja roiskeilta.

• Ainutlaatuinen
pikakiinnitysmekanismi

• Yksinkertainen rakenne

• Tehokas ja ergonominen
henkilökunnalle – nopea muokata
toimenpiteeseen sopivaksi
• Optimaalinen koko ja paino
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Monipuolinen leikkauspöytä erilaisiin toimenpiteisiin

ENT (korva, nenä, kurkku)

Laparoskopia

Silmäkirurgia

ENT-kirurgia
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Urologia

Lithotomia, matala asento

Lithotomia, korkea asento

Laparoskopia

Yleiskirurgia
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Monipuolinen leikkauspöytä erilaisiin toimenpiteisiin

Neurokirurgia

Neurokirurgia

Ortopedia (selkä)
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Kylkiasento

Olkapää-artroskopia, rantatuoliasento

Sappi-munuais -asento

MIS, laparoskopia

Ortopedia

Ortopedia
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Moderneja ominaisuuksia ja käytännöllisyyttä

UUSI!

Merimote™ – monipuolinen kauko-ohjain
• Helppokäyttöinen, intuitiivinen kosketusnäyttö
• Käyttäjäystävällinen, näytössä säädetyn toiminnon
arvot näkyvissä
• Rajoittamaton määrä muistiin tallennettavia setuppeja
• Mahdollistaa edistyksellisen tuotetuen

Selkeät ja loogiset ohjauslaitteet
• Johdollinen käsiohjain
• Langaton IR-käsiohjain
• Jalkaohjain
· korkeutta, Trendelenburgia sekä
sivuttaiskallistusta varten
• Varakäyttöpaneeli
· käyttää päämoottoria

Käyttäjäystävälliset, loogiset
käsiohjaimet
• Taustavalolla
• LED-diagnostiikka:
· Potilassuunta
· Pöydän akkuvaraus
· Pöydän lukitusmekanismin status
· Suuntapyörän status
• Esisäädetyt asennot:
· Flex, Reflex, Beach Chair, nolla-asento
· M1 + M2 asiakaskohtaiset asennot

IR käsiohjain
• Langaton IR (infrapuna) -käsiohjain
• Taustavalolla
• 64 eri toimintoa
• Helppo koodata pöytään sopivaksi
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· pöytää voidaan aina säätää varakäyttöpaneelista

Maksimaalista vakautta
• Promerix leikkauspöytä on suunniteltu raskaaseen leikkaussalikäyttöön.
• Kaksi pilarivaihtoehtoa:
· B3, maksimi potilaskuormitus 325 kg
· Pitkittäissäädöllä varustettu pöytä, maksimi potilaskuormitus 275 kg
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Tietokoneohjelma
•
•
•
•
•
•

Uusi
ominaisuus!

huoltoon ja päivityksiin
USB-yhteys tietokoneeseen
Ohjelmistopäivitykset
Parametrien säätö
Esiohjelmoitujen asentojen asetukset
Vikadiagnostiikka

Vetävä pyörä
•
•
•
•

Edistyksellistä ergonomiaa liikuteltaessa
Kaksisuuntainen liikerata (eteen- ja taaksepäin)
Portaaton nopeuden säätö
Lisävarustekiskokiinnitteinen ohjain antaa käytön
vapautta
• Toimii myös normaalin viidennen pyörän tapaan

Virtalähde
• Akkukäyttöinen leikkauspöytä
· suuri akkukapasiteetti
· riittää viikon leikkauksiin (keskiarvo)
• Verkkovirtakäyttö
· pöytää voidaan käyttää myös latauksen aikana

Runko, pyörät, lukitus
• Keveää liikuteltavuutta vahvojen, antistaattisten
kaksoispyörien ansiosta
• Lukitusmekanismi – luotettava ja vakaa
sähköhydraulinen lukitusmekanismi
• Suuntapyörä lisävarusteena
• Uutuutena alarungon teräskotelo

VEF-patja maksimoi potilasturvallisuutta ja
mukavuutta
Promerix-leikkauspöydän voi valita joko VEF-patjalla tai ISpatjalla. Viskoelastinen patja reagoi kehon lämpöön ja painoon
mukautuen potilaan vartalon muotoihin pienentäen paine
haavojen riskiä. Patjan erityyppisten materiaalien ansiosta
potilaan paino jakautuu entistä tasaisemmin ja suurempi osa
potilaan kehosta on kosketuksissa patjaan jolloin luisiin alueisiin
kohdistuva paine pienenee
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• 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 joka
venyy kahteen suuntaan ja päästää höyryt lävitseen.

Pituus 2100 mm

Tekniset tiedot
Leikkaustaso

6-osainen

Pituus

2100 mm

Tason ja patjan leveys

540 mm

Paino

325 kg
B3: 300 kg

Maksimi liikekuorma (SWL)

275 kg
B3: 325 kg

Maksimi nostokapasiteetti

490 kg

Korkeussäätö
650–1110 mm
B3: 610–1070 mm

Tason pitkittäissäätö 410 mm (ei mallissa B3)

Päätuki
- 45º ... + 45º

25 mm

SÄÄTÖALUEET
Korkeussäätö

650–1110 mm
B3: 610–1070 mm

Sivuttaiskallistus

-25º ... +25º
B3: -20º ... +20º

Trendelenburg

35º

Anti Trendelenburg

35º
410 mm

Päätuki

-45º ... +45º

Selkäosa

-45º ... +80º

Jalkaosa

Selkäosa
- 45º ... + 80º

Jalkaosa
-105º ... +70º
B3: -95º ... + 70º

Tason ja patjan leveys 540 mm

-105º ... +70º
B3: -95º ... +70º

Selkäosaan integroitu sappimunuaiskaari, lisävarusteena

0–110 mm

Esiasetetut asennot

1+3

Asiakaskohtaiset asennot
(M1, M2)

2+2

Sivukallistussäätö ± 25º, B3: ± 20º
Flex 225º

Säädöt
Korkeus, flex, reflex,
pitkittäissäätö, Trendelenburg,
sivuttaiskallistus selkä- ja
jalkaosan säätö

Sähkösäätöinen

• EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-46
• UL 60601-1, CAN/CSA C22.2, No 601.1-M90, R2001
• Laite kuuluu direktiivin 93/42/ETY (MDD) mukaiseen tuoteluokkaan I,
johon perustuen se on CE-merkitty

Reflex 100º

Trendelenbug ± 35º

53 dnert
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Hoitohenkilökunnan hyväksi,
potilaan parhaaksi
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Merivaaran tuotteet ovat CE-merkittyjä. Yhtiön laatujärjestelmä täyttää lääkinnällisille laitteille asetetut
EU-direktiivit, ja DNV on sertifioinut sen ISO 9001:2008ja ISO 13485:2003 -laatustandardien mukaisesti. Yhtiön
ympäristönhallintajärjestelmä on ISO 14001:2004 -sertifioitu.
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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 sairaaloissa, päiväkirurgiassa
ard
W
terveysasemilla ja lääkärikeskuksissa sekä
nt
hoivakodeissa ja kotihoidossa. Keskeinen
tavoitteemme on auttaa edistämään terveydenhuoltoa hoitohenkilökunnan hyväksi ja
potilaiden parhaaksi.

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.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
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