OPERATIONSSAL

Kan anpassas till många
olika kirurgiska ingrepp

DAGKIRURGI

Elektromekaniskt operationsbord

Elektromekaniskt operationsbord
Practico, det mobila, elektromekaniska operationsbordet
representerar praktisk utformning och maximal flexibilitet för
allmänkirurgi. Den flexibla borddesignen i moduler med
möjlighet till många olika kroppsställningar erbjuder komfort
och effektiva operationer för hela operationsteamet. Därför
är det ett populärt val för många dagkirurgikliniker, där
patientflödet är avgörande.
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För avancerade procedurer kan Practico levereras med en
fabriksmonterad 300 mm skjutmekanism, ryggsektionen
Beach Chair eller sätes-/ryggsektionen Kidney Bridge. Med
det heltäckande urvalet av tillbehör kan bordet justeras för
att uppfylla de flesta kirurgiska kraven.

Practico erbjuder:
• P
 ractico är ett modulärt operationsbord
för allmänkirurgi. Med fabriksmonterade
sätessektioner eller separata tillbehör
passar bordet även för de flesta typerna
av specialkirurgi.
• Säker arbetsbelastning (SWL) 225 kg

• B
 atteridrivet bord med inbyggd laddare/
transformator, nätdrift tillgänglig som tillval
• E
 xtrakontroll ger extra säkerhet i
nödsituationer
• O
 ptimal arbetshöjd för kortare kirurger
och operationer där kirurgen sitter ner

• Max. lyftkapacitet 380 kg
• Practico har automatisk 0-position
• L
 östagbara, lättviktiga toppsektioner
med mekanism för snabbkoppling

Utmärkt ergonomi för både operationsteamet
och patienten
• D
 en modulära konstruktionen och det breda urvalet
av tillbehör medverkar till en snabb och enkel inställning
för olika kirurgiska ingrepp

• D
 en patenterade ryggsektionen Beach Chair är extremt
lättviktig, enkel att använda och ger bättre komfort till
patienten i en halvsittande position

• L
 ättviktiga bänkar med snabbkoppling ger en förbättrad
ergonomi för kirurgpersonalen

• K
 omfortabel, mjuk och formbar viskoelastisk madrass
av minnesskum (VEF) 80 mm

• D
 en praktiska utformningen av underdelen tillsammans
med skjutfunktionen garanterar kirurgen obegränsad
åtkomst till patienten

• Modern och elegant design
• Genomlysbara toppsektioner

Gasfjäderassisterade delade
bensektioner, längd 680 mm
30248

Huvudstöd för njur- och
bröstposition 60147
(kräver adapter 60146)

Gasfjäderassisterade delade
bensektioner, längd 880 mm
60475
Standard elryggstöd 30122
Elryggstöd Beach Chair 30125
Ryggstöd för njurbrygga 30135
Bänkförlängning 270 mm,
20114

Gasfjäderassisterad
bensektion 645 mm, 30147

Huvudstöd med
dubbla leder 60142

Standardsätessektion 30020
Sätessektion med skjutfunktion 30030
Huvudsektion 60140

Lättviktigt fotstöd
20201

Specialhuvudstöd för
oftalmologi 18150

Adapter för specialhuvudstöd
och Doro 60146
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Effektivare procedurer vid axelartroskopi
Den unika ryggsektionen Practico Beach Chair har
utformats särskilt för axelartroskopi. Merivaaras
patenterade tillbehör Beach Chair eliminierar praktiskt
taget manuell hantering och sparar värdefull tid när
patienterna positioneras inför operation.
Lösningen är lättviktig och användarvänlig och erbjuder
avancerad ergonomi för patienten och operationsteamet.

Huvudstöd för flera positioner och löstagbart axelstöd
gör att patienterna kan placeras bekvämt vid axelkirurgi,
i vaket tillstånd eller under narkos, och patienten hålls
korrekt positionerad under hela proceduren. De minskar
också belastningen på den andra axeln – ett vanligt
problem vid lateral position. Kirurgen har öppen åtkomst
till operationsområdet och arbetsställningen är ergonomisk.

Unikt för
Merivaara!

Madrass i minnesskum för maximal
patientsäkerhet och komfort
Madrass i viskoelastiskt skum (VEF) som reagerar på
kroppsvärme och vikt och formar sig efter kroppen för
att avlasta tryckpunkter och minska risken för trycksår.
Med VEF är en större del av kroppen i kontakt med
madrassen. Eftersom patientens vikt fördelas jämnare
minskas trycket på beniga kroppsdelar betydligt.

• M
 adrass i 80 mm viskoelastiskt minnesskum
(Mfoam).
• S
 oniskt svetsade sömmar för att förhindra att
vatten tränger in gör madrassen enkel att rengöra
och minskar infektionsrisken.
• U
 nikt skum med olika densitet matchas till olika
kroppsvikter. Betydande minskningar i trycket
uppnås genom att man använder olika densitet
och typer av skum för olika delar av kroppen.
• Inbyggt luftfiltersystem tillåter luft men inte vätska
att passera genom madrassen.
• Heltäckande antistatiskt och latexfritt överdrag.
• T
 yg med superstretch ger komfort och följsamhet
med ånggenomträngliga tyger med tvåvägsstretch.
• H
 elt flamskyddat, uppfyller internationella
standarder för antändlighet (BS7177: 2008),
ledningsförmåga (BS2050) och hudkänslighet.
Irritation och sensibilisering ISO 10993/10,
systemisk toxicitet: ISO 10993/11.
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Bekväma njur-/bröstkorgsprocedurer
Den nya njurbryggan är integrerad i ryggsektionen
och ger en bättre patientposition vid njur- och
bröstkorgsingrepp.
Bryggan justeras enkelt från en sida med ett
vevhandtag. Handtaget kan förvaras under bänken.

Specialhuvudstöd för njur- och
bröstkorgsposition
Huvudstödet passar för lateralt och
liggande läge, till exempel vid njur- och
bröstkorgsoperationer. När njurbryggan
används ger det enkelt justerbara
huvudstödet ett utmärkt stöd även till
kortare patienter. Därför är det ett utmärkt
tillbehör till Practico, särskilt tillsammans
med den integrerade njurbryggan.

Användarvänlig handkontrollenhet

Pelarpanelens funktioner

• Tydligt och logiskt användargränssnitt

• Extrakontroll i pelaren vid nödfall

• J
 ustering av höjd, lutning, chockläge samt,
funktioner för ryggsektion

• Laddstatus
• Bordets batteristatus

• Justering i längdriktning (tillval)
• Fotpedal finns som tillval
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Patientpositioner vid olika ingrepp

Allmän/laparoskopisk kirurgi

Laparoskopisk kirurgi

Gynekologisk/urologisk kirurgi

ÖNH/struma

Ögon/ÖNH

Axelartroskopi

Lateral position/höftkirurgi

Ortopedi

Knäartroskopi

Ryggrad/nacke/neuro

Neurokirurgi

Bröstkorg/njurar

Mer information om konfigurationer och tillbehör finns på www.merivaara.se.
Du kan även kontakta din närmaste Merivaara-representant, kontaktinformation
finns på webbplatsen.
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Bänklängd 2 090 mm
skjutfunktion
300 mm

Huvudsektion
–45º ... +45º

Tekniska specifikationer
Toppsektioner

4 eller 5

Bänklängd

2 090 mm

Bänkbredd (utan skenor)

540 mm

Vikt

195 kg

Säker arbetsbelastning

225 kg

Maximal lyftkapacitet

380 kg

Fritt utrymme vid golvet

25 mm

Höjd 595–895 mm
skjutfunktion 665–965 mm

Ryggsektion
–40º ... +70º

Bensektion
–90º ... +20º

Justeringsintervall
Höjd

595–895 mm

Sidolutning

–20º ... +20º

Chockläge

26º

Omvänt chockläge

26º

Justering i längdriktningen som
tillval (skjutfunktion)

300 mm

Huvudsektion

–45º ... +45º

Ryggsektion

–40º ... +70º

Bensektion

–90º ... +20º

Sidolutning ±20º
Bänkbredd 540 mm

Justeringar
Höjd, ryggsektion, skjutfunktion,
chockläge och sidolutning

Motordriven

Bensektion

Mekanisk,
gasfjäderassisterad

• Kvalitetscertifikat: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001:2004
• Uppfyller EN 60601-1, EN 60601-2-46, EN 60601-1-2

Chockläge/omvänt chockläge 26º/26º

• P
 ractico har klassificerats som en medicinteknisk produkt av
klass I enligt Europarådets direktiv 93/42/EEG Klass I (Bilaga IX)
• CSA-certifierad och CE-märkt

Flex 220º

Reflex 110º

7

Lösningar för effektivt fysiskt
patientflöde och välbefinnande

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

©Merivaara Corp. 6003EN 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 medicintekniska produkter är CE-märkta
och företagets kvalitetsledningssystem uppfyller EUdirektiv 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.

Hemvård P
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.

