OPERASJONSSTUE

Økt effektivitet under
alle kirurgiske inngrep

DAGKIRURGI

Elektrohydraulisk operasjonsbord

Promerix-operasjonsbord
Promerix er et brukervennlig mobilt operasjonsbord til alle typer
kirurgi, og det oppfyller de strengeste kravene til moderne
operasjonsstuer. Med modulbasert bordplate og omfattende utvalg
av tilleggsutstyr kan Promerix konfigureres for alle kirurgiske inngrep
og for alle pasientstørrelser på best mulig måte.
Promerix gir åpen tilgang til operasjonsstedet og fremragende
arbeidsergonomi for operasjonsteamet uten å sette pasientsikkerheten
i fare. De elektrohydrauliske justeringene styres med brukervennlige
håndkontroller, enten batteri- eller strømdrevet, eller fotkontroller.
Promerix er også enkelt å vedlikeholde.
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"De nye beinseksjonene, bare for å nevne én av funksjonene,
har virkelig forbedret det samlede arbeidsmiljøet.
Totalløsningen gjør alt mer fleksibelt og setter oss i stand
til å gjøre en bedre jobb for pasienten."
– Pia Grönberg, operasjonssykepleier på Borås Hospital, kirurgisk poliklinikk.

Merivaara-serien med mobile operasjonsbord
Elektromekanisk

Hydraulisk

Practico Manual

Rapido

Practico

Elektrohydraulisk

Promerix
Promerix B3

3

Kan justeres etter dine behov

• Egnet til både generell og spesiell kirurgi.
• Modulbaserte og avtakbare bordplatedeler og omvendte funksjoner gjør at pasientene kan plasseres
i en lang rekke posisjoner.
• Elektrohydrauliske justeringer.
• Ergonomisk og enkel i bruk.
• Mobilt bord med drivhjul (valgfritt) og stabilt gulvlåssystem.
• Sikker arbeidslast på 325 kg, med skyvefunksjon 275 kg.
• Oppfyller røntgen- og C-armkrav gjennom skyvefunksjonen og bordseksjonsmaterialet.
• Promerix-operasjonsbordet er kompatibelt med Storz OR 1TM NEO (valgfri funksjon).

Mer effektive skulderartroskopiinngrep med
Beach Chair-ryggseksjon
Merivaaras unike Beach Chair-ryggseksjon er spesielt
utformet til skulderartroskopi. Det patenterte Beach
Chair-tilleggsutstyret eliminerer manuell håndtering og
sparer verdifull tid når pasienter skal posisjoneres for
inngrep.
Løsningen veier lite og er brukervennlig, og ergonomien
for pasienten og operasjonsteamet er enestående.
Takket være hodestøtte med flere posisjoner og avtakbar
skulderstøtte kan pasienten plasseres i en komfortabel
posisjon ved skulderoperasjoner, enten de skal være
våkne eller sove. Pasienten blir liggende i riktig posisjon
gjennom hele inngrepet. Støttene bidrar også til å unngå
trykk på den andre skulderen, som er et vanlig problem i
sideleie. Kirurgen har åpen tilgang til operasjonsstedet,
og arbeidsstillingen er god.
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Ganske enkelt
Merivaara!

Forhåndsprogrammerte posisjoner

Flex

Beach Chair

Reflex

Level (nullposisjon)

Tilgjengelig med bordplate med
skyvefunksjon
Langsgående forskyvning (410 mm) av modellen
med skyvefunksjon (valgfritt) gir enkel tilgang til
operasjonsstedet for både kirurgene og C-armen.

Kne/bryst-utstyr for ryggradsinngrep
Merivaaras kne/bryst-utstyr er utformet for
ryggradsinngrep der det er behov for nøyaktig og
spesiell håndtering av pasienter i genukubital posisjon.
Denne posisjonen bidrar til redusert trykk på mage- og
brystområde.
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Delte beinseksjoner,
med gassfjær,
lengde 680 mm
1000 30248

Modulbasert
utforming

Beinseksjon,
med gassfjær,
lengde 645 mm
1000 30147

Delt beinseksjon,
med gassfjær,
lengde 880 mm
1000 60475

25 – gynekologisk
seksjon
1000 60425

25 – forlengelsesseksjon
1000 60250

25 – seksjon
1000 60250

Delte beinseksjoner, elektrisk
vinkel, mekanisk dobbel
leddabduksjon, lengde 880 mm,
1000 60480

Delte beinseksjoner, fire seksjoner
inkl. fast bekkenseksjon,
lengde 865 mm,
1000 60484

Delte beinseksjoner
Flere tilgjengelige valg:
• fire seksjoner, elektriske
beinseksjoner med bekkenseksjon
• delte beinseksjoner med elektrisk
vinkeljustering og mekanisk
dobbel leddabduksjon, venstre
og høyre individuelt eller parallelt
• delte beinseksjoner med gassfjær
tilgjengelige i to forskjellige
lengder (680 mm og 880 mm)
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40 – gynekologisk seksjon
1000 60440

40 – seksjon
1000 60240

ØNH – seksjon for øvre rygg
1000 60325

Beach Chair-ryggstøtte til
skulderartroskopi
1000 60525

Seteseksjon

40 – seksjon
1000 60240

(Spesialhodestøtte
1000 30126)

25 – seksjon
1000 60250
Hodestøtte
60140

25 – kort seksjon
1000 60225

Dobbeltleddet
hodestøtte
60142

Hodestøtte til nyre- og
brystposisjon
60147
(krever adapter 60146)

Forbedre utseendet
og slitestyrken med
basedeksel i rustfritt stål
• kan leveres med valgfritt rustfritt
ståldeksel til base og hjul
• elegant utseende
• gir enestående beskyttelse
og motstandsdyktighet
mot mekanisk slitasje
og rengjøringsmidler

Bordplate som enkelt tas av
• enkel konstruksjon
• unik låsemekanisme
• raskt og enkelt å endre
bordplatekonfigurasjon
• effektiv og ergonomisk for
operasjonsteamet
• optimal størrelse og vekt
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Universalbord til alle inngrep

ØNH-kirurgi

Lapraskopisk kirurgi

Øyekirurgi, ØNH-kirurgi

ØNH-kirurgi, strumaposisjon
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Urologi

Litotomiposisjon (lav)

Litotomiposisjon (høy)

Lapraskopisk kirurgi

Generell kirurgi
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Universalbord til alle inngrep

Nevrokirurgi

Nevrokirurgi

Ryggrads- og skivekirurgi
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Sideleie

Beach Chair-posisjon, skulderartroskopi

Nyre- og brystkirurgi

Laparaskopisk kirurgi, MIS-kirurgi

Håndkirurgi

Ortopedisk kirurgi med forlengelsesskinne
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Moderne funksjoner gir pasientsikkerhet og enkel bruk

NY!

Merimote™ – en multifunksjonell
fjernkontroll
• Intuitiv berøringsskjerm, enkel i bruk

• Merimote-fjernkontroll med berøringsskjerm (valgfri) –
NY!

• Brukervennlig og heuristisk tilbakemelding

• Håndkontroll med strømtilkobling

• Et ubegrenset antall posisjoner kan lagres
til fremtidig bruk

• IR-håndkontroll

• Gir tilgang til avansert produktstøtte

Brukervennlige og logisk utformede
standard håndkontrollenheter
• Baklysfunksjon
• LED-diagnostikklys til:
·· Pasientretning
·· Bordets batteristatus
·· Gulvlåsstatus
·· Status for femte hjul
• Forhåndsprogrammerte posisjoner for:
·· Flex, Reflex, Beach Chair, Level
·· M1 + M2 kundespesifikke
programmerbare posisjoner

IR-håndkontroll
• Har 64 forskjellige koder til bruk
på forskjellige bord
• Settes enkelt opp av pleiepersonalet eller
serviceteknikere for samsvar med bordet
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Tydelige og logiske kontrollenheter

• Fotkontroll
·· Høyde, trendelenburg, sidetilt
• Overstyringspanel i søylen
·· Bordet kan alltid styres fra panelet i søylen
i stedet for med de andre kontrollenhetene
·· Fullstendig fastkoblet overstyring for: Høyde,
trendelenburg, sidetilt, rygg, bein og gulvlås
·· Diagnostikk-LED-lys for: Pasientretning,
batteristatus, gulvlås og femte hjul

Maksimal stabilitet – også med
skyveversjonen
• Promerix-operasjonsbordet er utformet for høy
belastning med to søylealternativer:
·· B3 (bariatrisk, ikke-skyvbar) med maks. sikker
arbeidslast på 325 kg
·· skyveversjon med maks. sikker arbeidslast
på 275 kg

• Normal og omvendt modus
• Stabil gulvlåsmekanisme
• Maks. løftekapasitet 490 kg
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PC-programvare (til service og oppdrageringer)
•
•
•
•
•
•

Ny
funksjon!

USB-tilkobling til PC
Virtuelt håndsett
Programvareoppgraderinger
Angi parametrene
Angi de forhåndsprogrammerte posisjonene
Diagnostikk

Drivhjul
•
•
•
•

Forbedre ergonomi under pasienttransport
Bevegelser i to retninger (fremover og bakover)
Trinnløs hastighetsjustering
Styrespak festet til skinne som tilleggsutstyr – enkel
operasjon
• Kan også brukes som et vanlig femte hjul

Strømforsyning
• Batteridrevet bord
·· Stor batterikapasitet
·· Tilstrekkelig for opptil én uke med operasjoner
• Nettstrømbruk
·· Bordet kan brukes mens batteriene byttes

Base, hjul og gulvlås
• God bevegelighet med sterke, antistatiske dobbelthjul
• Pålitelig og stabil gulvlås, elektrohydraulisk,
låsemekanisme
• Valgfritt femte hjul og drivhjul
• Rustfritt ståldeksel som tilleggsutstyr

Skummadrass med minne gir maksimal
pasientsikkerhet og komfort
Velg mellom IS- eller VEF-madrasser. VEF (Visco Elastic
Foam) reagerer på kroppsvarme og -vekt og formes etter
kroppen. Dette letter trykket på trykkpunkter og reduserer
risikoen for liggesår. Siden VEF sørger for at en større
del av kroppen opprettholder kontakt med madrassen,
reduseres trykket på utstikkende bein betraktelig.
• 80 mm viskoelastisk skummadrass med minne (Mfoam).
• Sonisk sveisede sømmer som hindrer
væskeinntrengning og reduserer risikoen for infeksjon.
• Luftfiltersystem er inkorporert for å la luft, men ikke
væske passere inn og ut av madrassen.
• Fullstendig antistatisk og lateksfritt dekke, stoff med
superstretch som slipper gjennom damp.
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Lengde på bordplate 2100 mm

Tekniske spesifikasjoner
Bordplateseksjoner

6 seksjoner

Lengde på bordplate

2100 mm

Høyde
650–1110 mm
B3: 610–1070 mm

Bredde på bordplate (uten skinner) 540 mm
Vekt

325 kg
B3: 300 kg

Sikker arbeidslast

275 kg
B3: 325 kg

Maksimal løftekapasitet

490 kg

Gulvklaring

25 mm

JUSTERINGSOMRÅDER
Høyde

650–1110 mm
B3: 610–1070 mm

Sidetilt

-25º ... +25º
B3: -20º ... +20º

Trendelenburg

35º

Omvendt trendelenburg

35º

Langsgående forskyvning 410 mm (ikke for B3)

Hodeseksjon
- 45º ... + 45º

Ryggseksjon
- 45º ... + 80º

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

Langsgående forskyvning (ikke for B3) 410 mm
Hodeseksjon

-45º ... + 45º

Ryggseksjon

-45º ... + 80º

Beinseksjon

-105º ... + 70º
B3: -95º ... + 70º

Valgfri integrert
støtte for korsrygg, rygg- og
nyreløfter

0–110 mm

Forhåndsinnstilte posisjoner

1+3

Kundespesifikke
2+2
programmerbare posisjoner (M1, M2)

Bredde bordplate 540 mm

Sidetilt ± 25º, B3: ± 20º
Flex 225º

JUSTERINGER
Bein- og ryggseksjon: høyde, flex,
reflex, forskjøvet trendelenburg og
sidetilt

Motordrevet

• EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-46

Reflex 100º

• UL 60601-1, CAN/CSA C22.2, No 601.1-M90, R2001
• Promerix er klassifisert i klasse I i henhold til EU-direktiv
93/42/EØF klasse I (vedlegg IX)

Trendelenburg-justeringer ± 35º53 dnert
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Løsninger for effektiv fysisk
pasientflyt og velvære

Alle varemerker tilhører Merivaara med mindre annet er oppgitt. Patenter
innvilget eller anmeldt.

©Merivaara Corp. DOC ID: 6002NO, 07/2012, trykket i markprint
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Status for informasjon, spesifikasjoner og illustrasjoner i denne utgivelsen
indikeres av datoen for utgivelsen. Alle hensyn er tatt under utarbeidelse
av dette materialet, men Merivaara Corp. er imidlertid ikke ansvarlig for
eventuelle feil eller utelatelser. Merivaara Corp. forbeholder seg retten til
å endre teknologi, funksjoner, spesifikasjoner og utforming for utstyret
og modellene uten forvarsel. Gå til Merivaara-nettsiden for å få de nyeste
spesifikasjonene og annen informasjon.
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Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLAND
Tlf. +358 3 3394 611, faks +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.no
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Merivaaras medisinske utstyr er CE-merket, og selskapets
kvalitetsstyringssystem overholder EU-direktivet om
medisinsk utstyr. Det er sertifisert av DNV etter ISO 9001:2008og ISO 13485:2003-standardene. Selskapets miljøstyringssystem
er ISO 14001:2004-sertifisert.
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Merivaara ble stiftet i 1901 og har mer enn
100 års erfaring med å konstruere og produsere
sykehusmøbler. I dag er produktene våre høyt
skattet av brukere i mer enn 120 land takket være
brukervennlighet, pålitelighet og funksjonell
utforming.
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Op

De allsidige løsningene våre sørger for praktisk
og kostnadseffektiv pasientflyt på sykehuset,
dagkirurgisk avdeling og helseklinikker samt på
sykehjem og i hjemmesykepleien. Vår viktigste
oppgave er å forbedre både pasientens og
omsorgspersonenes komfort og velvære.
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Merivaara leverer et bredt spekter av sykehusmøbler, for eksempel
operasjonsbord, medisinske lamper, undersøkelsesbenker, vogner
og bårer til transport og dagkirurgi samt føde- og pasientsenger.
I tillegg omfatter de nye konseptene våre både revolusjonerende
integrerte styringssystemer og kundeservice.

