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Ambulantni posegi in operacije

Preprost in cist dizajn
Miza za ambulantne posege S je zasnovana tako, da nudi popolno podporo medicinskemu osebju med manjšimi 
operacijami in različnimi ambulantnimi posegi. Kirurgu in njegovi ekipi omogoča enostaven dostop do pacienta. Širina 
ležišča je 65 cm in ima ozko vzglavje, ki standardno vključuje tudi obrazno odprtino in pripadajoč čep. Oblazinjenje je 
debelo 8 cm in oblečeno v črno antistatično umetno usnje. S spodnje strani je zatesnjeno z lepljenimi in varjenimi 
šivi, ki preprečujejo vdor tekočin v notranjost. Tako je čiščenje in zagotavljanje visokih higienskih standardov enostavnejše.

Zanesljiva
Štiridelna miza je s svojo trdno konstrukcijo in zavidljivo varno delovno obremenitvijo 250 kg izjemno zanesljiva. 
Vgrajen soft-ware preprečuje, da bi se miza med spuščanjem višine zadela v tla. V najnižjem položaju se miza samodejno 
zaustavi tik nad tlemi. Poleg tega je miza opremljena z dodatno baterijo, ki vam zagotavlja, da boste lahko tudi v primeru 
izpada elektrike ponastavili položaj pacienta in dokončali svoje delo. 

Prilagodljiva
Za nastavljanje višine je miza opremljena s krožnim stikalom, kar je ključnega pomena med samimi posegi. Kirurg lahko 
višino prilagodi ne glede na to, kje stoji ob pacientu in njegove roke ostajajo proste in čiste. Srednja dva dela mize 
sta električno podprta, kar lajša namestitev pacientov v želen položaj. Ročno stikalo je enostavno za uporabo in ima 
inovativno spominsko funkcijo. Poleg popolnoma iztegnjenega položaja lahko shranite še dva položaja, ki ju večkrat 
potrebujete. Vzglavje in nožni del se prilagajata ročno s pomočjo plinskih vzmeti. Miza je standardno opremljena še z 
letvami ob sedalnem in hrbtnem delu in nastavljivimi nasloni za roke.
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Črno antistatično oblazinjenje 
- širina 65 cm

- brezšivno in popolnoma zatesnjeno

- 8 cm debelo, s slojem spominske pene

- širša ležalna površina zaradi oglato 

zaključenih robov

Ozko vzglavje 

- z odprtino in čepom

- ročno nastavljivo

Vgrajena baterija 
- za primere izpada električne 

energije

Letve

- standardno ob hrbtnem 

in sedalnem delu

Naslona za roke 

- nastavljiva po višini in naklonu

- pritrjena na letev

MIZA ZA
AMBULANTNE POSEGE S
Model:  ETSOP-65

standardno     opcijsko 

Oprema in dodatki

ET
SO

P-
65

varna delovna obremenitev 250 kg 

električna nastavitev višine s krožnim stikalom

antistatično, brezšivno in vodoneprepustno oblazinjenje s 
spominsko peno (8 cm)

ročno stikalo za nastavitev višine, sedalnega in hrbtnega dela

vgrajena baterija za primere izpada električne energije

letve ob hrbtnem in sedalnem delu

nastavljivi nasloni za roke na letvi

antistatična vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (Ø 75 mm)

konektor za izenačitev potencialov – PPEQ

elektronsko varovalo vklopa – EVV-S

Ročno stikalo 

- za nastavljanje višine, hrbtnega in 

sedalnega dela

- z inovativno spominsko funkcijo

Antistatična vpotegljiva kolesa 
z ublaženim spustom

- vključujejo blažilec, da se kolesa 

mehko spustijo

Krožno stikalo
- preprosto upravljanje gor & dol z 

vseh strani mize

Podnožje mize
- pokrov iz ABS plastike je pritrjen brez vijakov in 

je zato lažji za čiščenje

- standardna varna delovna obremenitev 250 kg 

za popolno stabilnost


