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ambulantni posegi in operacije
OPERACIJSKI

STOLČEK
Model: OP // OPN

Opis

Operacijski stolček dopolnjuje ponudbo Novak M za 

specialistične preglede in potrebe v manjših operacijskih 

dvoranah. Ker je udoben, nastavljiv po višini, vrtljiv 360° in 

na voljo z ali brez naslona, nudi popolno sproščenost med 

delom.

Stolček odlikuje nožno nastavljanje višine, ki je idealna 

rešitev, ko potrebujete proste in čiste roke za zagotavljanje 

ustrezne higiene med posegi. Serijsko črno, antistatično 

oblazinjenje lahko po želji zamenjate s katerokoli drugo 

barvo najkvalitetnejšega, vodoodpornega in ognjevarnega 

umetnega usnja iz Novak M ponudbe za popolno 

usklajenost vašega delovnega prostora.

Pet antistatičnih koles z mehko tekalno površino 

zagotavlja popolno stabilnost med posegi, prav tako pa 

lahko stolček brez napora pomaknete bližje k ležišču in 

suvereno opravite svoje delo.

»Želimo, da so naše stranke že ob prvem obisku klinike 

navdušene nad dovršenim estetskim ambientom, saj to 

povečuje njihovo zaupanje v naše strokovnjake. Zato smo 

prostore opremili z vrhunsko medicinsko opremo, ki je 

poleg izjemnega dizajna tudi funkcionalna.

Pri ležišču Novak M so me še posebej navdušile tri 

stvari. Nožno nastavljanje višine terapevtske mize mi 

omogoča nemoteno delo, saj moje roke ostanejo proste. 

Zaradi ožjega vzglavja lažje dostopam do pacientke in 

jo s pomočjo prilagodljivih naslonov za roke enostavno 

namestim v popolnoma simetričen položaj, ki je ključen pri lepotnih 

posegih.« 

(Christian P., lepotni kirurg)

OP 
(stol brez naslona)

OPN
(stol z naslonom)

premer podnožja 53 cm 53 cm

premer sedeža 36 cm 36 cm

nastavljiva višina stola 48–61 cm 48–61 cm

višja nastavitev višine (opcija) 54–73 cm 54–73 cm

antistatična kolesa Ø 75 mm Ø 75 mm

Dimenzije
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črno, antistatično 

oblazinjenje s 

spominsko peno

TERAPEVTSKA MIZA

S8 luxury OP
Model: TMS8-LUX-OP

vpotegljiva antistatična kolesa 

za manjše premike po 

prostoru (Ø 75 mm)

nastavljivi 

nasloni za roke

na letvi

Terapevtska miza S8 luxury OP je štiridelno ležišče, namenjeno manjšim operacijam in 

različnim ambulantnim posegom (artroskopija, dermatologija, lepotna kirurgija, …). 

Vsi deli ležišča so električno nastavljivi z ročnim stikalom, ki nudi vnaprej shranjen ležeč 

položaj in dodatno spominsko funkcijo za shranitev dveh poljubnih položajev. Višino 

lahko kadarkoli med posegi prilagodite s krožnim stikalom z vseh strani ležišča, pri 

čemer ostanejo vaše roke proste in čiste.

Enostavno upravljanje ležišča in prilagodljivi nasloni za roke vam omogočajo, da 

pacienta namestite v udoben in popolnoma simetričen položaj. Ozko vzglavje z ovalno 

obrazno odprtino in vitko podnožje omogočata enostaven dostop do pacienta med 

posegom. Ležišče je primerno za različne paciente, saj ga odlikuje nosilnost do 240 kg. 

Opremljeno je z dodatno baterijo za primere izpada električne energije.

Prednost Terapevtske mize S8 luxury OP je vzdržljivo in izredno udobno oblazinjenje 

vrhunske kvalitete, enostavno za čiščenje in vzdrževanje. Izdelano je iz odpornega 

antistatičnega umetnega usnja v črni barvi. Namesto antistatičnega oblazinjenja 

lahko opcijsko izberete katerokoli drugo barvo najkvalitetnejšega, vodoodpornega in 

ognjevarnega umetnega usnja iz Novak M ponudbe.

Zaradi trdnega podnožja in gumijastih nogic je miza med posegom izredno stabilna. 

Manjše premike po prostoru omogočajo serijsko dodana vpotegljiva antistatična 

kolesa, ki jih aktivirate z nožno stopalko. Za lažje zagotavljanje ustrezne higiene je 

podnožje zaščiteno s pokrovom iz odporne ABS plastike z dodatnim PMMA 

premazom proti odrgninam.

ozko vzglavje z 

ovalno obrazno 

odprtino in čepom

TMS8-LUX-OP

črno, antistatično oblazinjenje s spominsko peno 8 cm

višina ležišča 48–90 cm

nastavljivi nasloni za roke na letvi

ozko vzglavje z ovalno obrazno odprtino in čepom

letve ob hrbtnem in sedalnem delu

vpotegljiva antistatična kolesa (Ø 75 mm)

dodatna baterija

nosilec za rolo papir na podnožju

teleskopsko nastavljivo stojalo za infuzijo

Oprema in dodatki

serijsko     opcijsko 

Opis

letev

krožno stikalo

ročno stikalo

(serijsko)

nosilec za rolo 

papir na podnožju

(opcijsko)

teleskopsko nastavljivo 

stojalo za infuzijo

(opcijsko)


