Ovládanie segmentov operačného stola
Operačný stôl Operal 36 a jeho odvodené typy ponúkajú maximálnu kvalitu potvrdenú európskymi
certifikátmi za rozumnú cenu.

Operal 36

Technické parametre:
Šírka pracovnej dosky stola (s eurolištami 10 x 25)
Dĺžka pracovnej dosky stola

2000 mm +/- 20 mm

Minimálna výška operačného stola 3-motorovej verzie
Typ ručného ovládača podľa
prevedenia operačného stola

Mechanické ovládanie hlavového segmentu plynovým perom

785 mm +/- 5 mm

Maximálna výška operačného stola 3-motorovej verzie

1050 mm +/- 5 mm

Maximálna výška operačného stola 6-motorovej verzie

1085 +/- 5 mm

Trendelenburg/Antitrendelenburg max.

+/- 30°

Lateral max.

+/- 20°

Uhol extenzie 3-motorovej verzie

225°

Uhol extenzie 6-motorovej verzie

210°

Uhol flexie 3-motorovej verzie

115°
+25°, -95°

Polohovanie nôh – horizontálne smerom von

Ukážka technických parametrov:

Elektromechanický
operačný stôl

120°

Polohovanie podpier nôh - vertikálne

Mechanické ovládanie podpery nohy plynovým perom

750 mm +/- 5 mm

Minimálna výška operačného stola 6-motorovej verzie

Uhol flexie 6-motorovej verzie

Posun opierky hlavy - predĺženie pracovnej plochy stola
o 40 - 80 mm

575 mm +/- 10 mm

Polohovanie podpery hlavy

90°
+30°, -40°

Polohovanie chrbtovej časti 3-motorovej verzie

zdvih +65°, sklon -45°

Polohovanie chrbtovej časti 6-motorovej verzie

zdvih +60°, sklon -30°

Posun opierky hlavy – predĺženie pracovnej plochy stola
Presúvanie lôžka v smere pozdĺžnej osi v oboch smeroch

o 40 - 80 mm
o 150 mm

Nosnosť operačného stola 3-motorovej verzie

250 kg

Nosnosť operačného stola 6-motorovej verzie

200 kg

Hmotnosť operačného stola (bez príslušenstva)
Napájacie napätie a prúd zo siete (striedavé)
Napájacie napätie a prúd zo zabudovaného akumulátora (jednosmerné)
Maximálny príkon

250 kg
230 V / 1,9 A
24 V / 6 A
440 VA

Krytie (zodpovedá EN 60601-1)

IP 40

Dobíjanie batérie

cca 6 hodín

Možnosti dovybavenia bohatým príslušenstvom

Steel Form, s.r.o. (ENCO Group)
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921 01 Piešťany
Slovenská republika
*operačný stôl s 3 motormi
**operačný stôl so 6 motormi
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Operal 36

Aplikácia operačného stola s navážacím vozíkom VOPL

Spoločnosť ENCO dodávateľ čistých priestorov
a chirurgických sál na kľúč Vám ako jediný
výrobca operačných stolov v Slovenskej republike, ponúka:

Mobilná základňa operačného stola s elektromechanickým pohonom má tvar písmena „Y“, čo pri
operačnom výkone umožňuje lepší prístup operatéra k pacientovi.

Operal 36 - mobilný, celoröntgenovateľný operačný
stôl s elektromechanickým pohonom.

Pracovné lôžko (pevné alebo odnímateľné) je zložené
z piatich polohovateľných segmentov. Matrace
pracovného lôžka sú antistatického prevedenia,
odolné voči preležaniu, ľahko odnímateľné a bez
zošívaných spojov na celom povrchu, čo uľahčuje ich
čistenie a dezinfekciu. Operačný stôl je vyhotovený
z antikoróznych materiálov na princípe rovných
plôch, čo umožňuje ľahkú dezinfekciu a čistenie.

Operačný stôl Operal 36 môže byť vyhotovený
s pevným lôžkom v 3 alebo 6-motorovej verzii
alebo s odnímateľným lôžkom v 3-motorovej verzii.
Operal 36 v 3-motorovej verzii má motoricky ovládaný
zdvih stola, tiež trendelenburg/antitrendelenburg
a laterálne náklony. Ostatné časti stola sú ovládané mechanicky pomocou plynových pier.
Operal 36 v 6-motorovej verzii zabezpečuje lepší
komfort a oproti 3-motorovej verzii je toto prevedenie
rozšírené o motoricky ovládanú oporu chrbáta
a motorické presúvanie lôžka v horizontálnom
smere.

VOPL slúži na odoberanie lôžka operačného stola
a na jeho prevážanie. Navážací vozík zabezpečuje
vynikajúcu stabilitu pri prevoze pacientov rôznych
vekových a hmotnostných kategórií. Je vyrobený

Možnosti operačného stola

z antikorózneho materiálu, čo umožňuje ľahké
čistenie a dezinfekciu. Veľké kolesá zabezpečujú
výbornú mobilitu systému s účinným brzdným
systémom.

Základná poloha pre extenziu dolných končatín.

Poloha pre extenziu tibie.

Poloha pre extenziu femuru v laterálnej pozícií.

Extenzia pre horné končatiny.

Základná pracovná poloha operačného stola.

Polohovanie delených nožných častí
pri cholecystektómií a MIS procedúrach.

Trendelenburg s operami ramena.

Antitrendelenburg s operami chodidla.

Okrem základných, mikroprocesorom riadených
pohybov ako je polohovanie a nastavenie pracovného
lôžka, je možné jednotlivé segmenty samostatne
polohovať pomocou plynových pier.
Ovládanie pohybov operačného stola je zabezpečené ručným ovládačom, ktorý je súčasťou stola
a umožňuje naprogramovanie až 3 pamäťových
polôh.
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