För allmän och
specialiserad kirurgi

OPERATIONSSAL

Manuellt operationsbord

Brett utbud av konfigurationer
för olika kirurgiska ingrepp
Det nya hydrauliska Practico-bordet är en mångsidig, manuellt
driven bordsmodell vars många inställningar möjliggör
allmän- och specialkirurgi på platser som saknar elektricitet.
Operationsbordet klarar även tyngre patienter och ger
en utmärkt åtkomst av ingreppsstället tack vare dess
utformning och justeringsmöjligheter.
Dessutom gör den rostskyddade bänken operationsbordet
lämpligt för krävande väderförhållanden.

Funktioner

Chockläge
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Omvänt
chockläge

Reflex

Flex

En mängd fördelar för
operationsteamet
• U
 tmärkt åtkomst till patienten för
hela operationsteamet
• M
 ångsidig – använd samma bord för
många olika typer av ingrepp
• K
 ortare operationstider tack vare enkel
inställning
• K
 ompatibel med många av tillbehören och
toppsektionerna till andra Merivaara-bord
(Practico, elektromekaniska och Promerix)
• C-arm- och röntgenkompatibel
• L
 ämplig för fuktig väderlek tack vare
korrosionsfritt material

Gasfjäderassisterad sidolutning
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Funktioner

Delade bensektioner
(tillvalstillbehör)

Lättviktiga fotstöd som används vid
inställning (tillvalstillbehör)

Hydraulisk höjdjustering
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Patientpositioner

Sidoläge med flex eller njurbrygga för njur-/bröstkorgskirurgi.

Sidoläge för allmän kirurgi utan njurbrygga.

Omvänt läge för allmän eller ÖNH-kirurgi

Liggande läge för allmän kirurgi
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Patientpositioner

Litotomiposition med byglar och benstöd för exempelvis gynekologisk och urologisk kirurgi

Litotomiposition med delade bensektioner för exempelvis
laparoskopisk och bariatrisk kirurgi

Mer information om konfigurationer och tillbehör finns på
www.merivaara.com. Du kan även kontakta din närmaste
Merivaara-representant, kontaktinformation finns på webbplatsen.
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Ortopedisk förlängningsenhet 19300 för traumakirurgi

Unikt för
Merivaara!

Sektionerna kan enkelt tas loss tack vare mekanismen för snabbkoppling.

Tekniska specifikationer
Bänk

4–5

Säker arbetsbelastning (SWL)

180 kg

Justeringsintervall
Höjd

Hydraulisk

Sidolutning

± 20°

Chockläge

25°

Omvänt chockläge

18°

Ryggsektion

–30°…+70°

Bensektion

–90°…+15°

Finns med VEF- eller IS-madrass

Justeringar
Rygg- och bensektion, sidolutning
och chockläge

Mekanisk,
gasfjäderassisterad

Mer information och möjliga uppdateringar finns på
www.merivaara.com.
• EN 60601-1, EN 60601-2-46 (då det är tillämpligt)
• Practico manual har klassificerats som en medicinteknisk produkt
av klass I enligt Europarådets direktiv 93/42/EEG Klass I (Bilaga IX)
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Lösningar för effektivt fysiskt
patientflöde och välbefinnande

Alla varumärken tillhör Merivaara om inte annat anges. Patent innehas
eller har sökts.

©Merivaara Corp. 6008EN 072012, tryckt av markprint
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Status för informationen, specifikationerna och illustrationerna i denna
publikation anges av publiceringsdatumet. Största möjliga noggrannhet har
tillämpats vid författandet och Merivaara Corp. ansvarar inte för eventuella
fel eller utelämningar. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att ändra
tekniken, funktionerna, specifikationerna och designen för utrustningen
och modellerna utan föregående meddelande. De senaste uppdaterade
specifikationerna och övrig information finns på Merivaaras webbplats.
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Merivaara AB
Karlsbodavägen 41
P.O.Box 20126, S-161 02 Bromma, Sverige
Tel +46 8 6272950
info@merivaara.se
www.merivaara.se
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Merivaaras medicinska produkter är CE-märkta och
företagets kvalitetsledningssystem uppfyller EU-direktiv för
medicintekniska produkter. Det är certifierat av DNV enligt
standarderna ISO 9001:2008 och ISO 13485:2003. Företagets
miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004.
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Merivaara grundades år 1901 i Finland och har därmed
över 100 års erfarenhet av design och tillverkning av
sjukhusmöbler. Idag är våra produkter mycket
uppskattade av användare i över 120 länder tack vare
sin användarvänliga, hållbara och ergonomiska design.
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Våra mångsidiga lösningar och vårt produktutbud möjliggör
ett bekvämt och kostnadseffektivt fysiskt patientflöde på
sjukhus, dagkirurgi- och hälsokliniker, samt på vårdhem
och inom hemvården. Vi strävar efter att förbättra
komforten och välbefinnandet både för patienter och
vårdpersonal.
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atie
n

Merivaara tillhandahåller ett brett urval av sjukhusmöbler, till exempel operationsbord,
medicinsk belysning, undersökningsbord, vagnar och bårar för transport och
dagkirurgi, liksom förlossnings- och patientsängar. Dessutom omfattar våra
nya koncept både revolutionerande integrerade ledningssystem och
service efter försäljning.

