OPERAL 36
Univerzálny elektromechanický operačný stôl

OPERAL 36
je modernizovaný mobilný operačný
stôl s elektromechanickým pohonom
pomocou troch lineárnych motorov.
Poskytuje široké využitie v oblasti
chirurgie, neurochirurgie, cievnej
chirurgie, urológie, gynekológie,
ortopédie, traumatológie
a oftalmológie.
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ENCO ako jediný výrobca operačných stolov
na Slovensku ponúka Operal 36 s motoricky
ovládaným zdvihom stola, ako aj
trendelenburg/antitrendelenburg pozícií
a laterálnych náklonov. Okrem
mikroprocesorom kontrolovaných pohybov ako
je polohovanie a nastavenie pracovného lôžka,
je možné jednotlivé segmenty samostatne
polohovať pomocou plynových pier. Pracovné
lôžko je možné predĺžiť samostatným
posunutím opery hlavy. Opery nôh sú
polohovateľné jednotlivo, ale aj spolu,
spojením (uzamknutím) oboch podnoží. Lôžko
je celoröntgenovateľné.
Stôl je možné veľmi ľahko premiestňovať
pomocou mobilnej základne a stabilizovať na
mieste účinným brzdným systémom. Mobilná
základňa operačného stola s elektromechanickým

pohonom má tvar písmena „Y“ a umožňuje
lepší prístup operatéra k pacientovi pri
operačnom výkone a zároveň zaisťuje výborný
prístup C-ramena. Operačný stôl je vyhotovený
z antikoróznych materiálov na princípe rovných
plôch, umožňujúcich jeho ľahké dezinfikovanie
a čistenie. Jednotlivé pohyby sú riadené
mikroprocesorom.
Ovládanie pohybov operačného stola je
zabezpečované prostredníctvom ručného
ovládača, ktorý je súčasťou stola a umožňuje
zadanie troch polôh do pamäti.
Pracovné lôžko je zložené z piatich
polohovateľných segmentov. Matrace
pracovného lôžka sú v antistatickom prevedení,
odolné voči preležaniu a odnímateľné, čo
uľahčuje ich čistenie a dezinfekciu.

www.enco.sk

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

575 mm +/- 10 mm
2000 mm +/- 20 mm

Minimálna výška operačného stola 3-motorovej verzie

750 mm +/- 5 mm

Maximálna výška operačného stola 3-motorovej verzie

1050 mm +/- 5 mm

Trendelenburg/Antitrendelenburg max.

+/- 30°

Lateral max.

+/- 20°

Uhol extenzie 3-motorovej verzie
Uhol flexie 3-motorovej verzie

225°
115°

Polohovanie podpier nôh - vertikálne
Polohovanie nôh – horizontálne smerom von
Polohovanie podpery hlavy

+25°, -95°
90°
30°, -40°

Polohovanie chrbtovej časti 3-motorovej verzie

zdvih +65°, zdvih -45°

Posun opierky hlavy – predĺženie pracovnej plochy stola

o 40 - 80 mm

Presúvanie lôžka v smere pozdĺžnej osi v oboch smeroch

o 150 mm

Nosnosť operačného stola 3-motorovej verzie
Hmotnosť operačného stola (bez príslušenstva)
Napájacie napätie a prúd zo siete (striedavé)
Napájacie napätie a prúd zo zabudovaného akumulátora (jednosmerné)
Maximálny príkon

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

Krytie (zodpovedá EN 60601-1)

IP 54

Dobíjanie batérie

cca 6 hodín

Pracovná doba s pohonom akumulátora (v závislosti na cykloch)
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