OPERATIONSSAL

Högre effektivitet vid
alla kirurgiska ingrepp

DAGKIRURGI

Elektrisk-hydrauliskt operationsbord

Promerix operationsbord
Promerix är ett användarvänligt mobilt operationsbord för all slags
kirurgi och uppfyller de strängaste kraven som moderna operationssalar
ställer. Med de modulära bänkskivorna och de omfattande tillbehören
kan Promerix konfigureras för alla kirurgiska procedurer och för alla
patientstorlekar på bästa möjliga sätt.
Promerix ger enkel åtkomst till operationsområdet och en utmärkt
arbetsergonomi för operationsteamet utan att kompromissa vad gäller
patientsäkerheten. De elektroshydrauliska justeringarna styrs via
användarvänliga handkontroller, antingen trådanslutna eller trådlösa,
eller via fotkontrollenheter. Promerix är även enkel att underhålla.
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”De nya bensektionerna, för att bara nämna några av funktionerna,
har verkligen förbättrat den allmänna arbetsmiljön. Totallösningen
gör allt mer flexibelt och gör att vi kan göra ett bättre jobb för
patienten,”
– Pia Grönberg, operationssköterska vid Borås Sjukhus för öppenvårdskirurgi.

Merivaaras utbud av mobila operationsbord
Hydrauliska

Practico Manual

Rapido

Elektromekaniskt

Elektrohydrauliska

Practico

Promerix
Promerix B3
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Kan justeras efter dina behov

• Passar för både allmän och specialiserad kirurgi
• Modulkonstruktion med löstagbara toppsektioner och omvända funktioner möjliggör ett stor antal patientpositioner
• Elektrohydrauliska justeringar
• Ergonomisk och enkel att använda
• Mobilt bord med drivhjul (tillval) och stabilt golvlåssystem.
• Säker arbetsbelastning (SWL) 325 kg med skjutfunktion 275 kg
• Uppfyller röntgen- och C-armskrav med sin skjutfunktion och bordssektionsmaterialet
• Promerix operationsbord är kompatibelt med Storz OR 1TM NEO (tillval)

Effektivare axelartroskopiingrepp med
ryggsektionen Beach Chair
Merivaaras unika ryggsektion Beach Chair har utformats
särskilt för axelartroskopi. Det patenterade tillbehöret
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 enkel åtkomst
till operationsområdet och arbetsställningen är
ergonomisk.
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Unikt för
Merivaara!

Förprogrammerade positioner

Flex

Beach Chair

Reflex

Plan (nollposition)

Finns med bänk med skjutfunktion
Justering i längdriktningen (410 mm) hos modell med
skjutfunktion (tillval) ger enkel åtkomst till operationsområdet för både operationsteamet och C-armen.

Knä-bröst-enhet för ryggrads ingrepp
Merivaaras knä-bröst-enhet har utformats för ryggradsingrepp som kräver minutiös noggrannhet och särskild
omsorg när patienten ska placeras i knä-bröst-position.
Denna ställning minskar belastningen på buken och
bröstkorgen.
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Delade bensektioner,
gasfjäderassisterade,
längd 680 mm
1000 30248

Modulär
konstruktion

Bensektion,
gasfjäderassisterad,
längd 645 mm
1000 30147

Delad bensektion,
gasfjäderassisterad,
längd 880 mm
1000 60475

25-gynekologisk
sektion
1000 60425

Förlängning 25-sektion
1000 60250

25-sektion
1000 60250

Delade bensektioner, motordriven
vinkel, mekanisk tvådelad
ledabduktion, längd 880 mm,
1000 60480

Delade bensektioner, 4 sektioner
inkl. fast bäckenplatta, längd
865 mm,
1000 60484

Delade bensektioner
Flera tillgängliga alternativ:
• 4-sektioner, motordrivna
bensektioner med bäckenplatta
• Delade bensektioner med
motordriven vinkeljustering och
mekanisk tvådelad ledabduktion,
vänster och höger separat eller
parallellt
• Gasfjäderassisterade delade
bensektioner i två olika längdalternativ
(680 mm och 880 mm)

6

40-gynekologisk sektion
1000 60440

40-sektion
1000 60240

ÖNH- övre ryggsektion
1000 60325

Beach Chair ryggstöd för
axelartroskopi
1000 60525

Sätessektion

40-sektion
1000 60240

(Specialhuvudstöd
1000 30126)

25-sektion
1000 60250
Huvudstöd
60140

25-kort sektion
1000 60225

Huvudstöd med
dubbla leder
60142

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

Förbättra utseendet och
slitstyrkan med ett hölje för
underdelen i rostfritt stål
• Finns med en underdel och
hjulhöljen i rostfritt stål som tillval.
• Elegant utseende
• Ger ett utmärkt skydd och
motstånd mot mekaniskt
slitage och skador, liksom
mot rengöringsmedel.

Enkelt löstagbar bänk
• Enkel konstruktion
• Unik låsmekanism
• Snabbt och enkelt att
byta bänkkonfiguration
• Effektiv och ergonomisk för
operationspersonalen
• Optimal storlek och vikt
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Mångsidigt bord för alla ingrepp

ÖNH-kirurgi

Laparoskopisk kirurgi

Oftalmisk kirurgi, ÖNH-kirurgi

ÖNH-kirurgi, strumaposition
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Urologi

Litotomiposition (låg)

Litotomiposition (hög)

Laparoskopisk kirurgi

Allmän kirurgi
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Mångsidigt bord för alla ingrepp

Neurokirurgi

Neurokirurgi

Ryggrads- och diskkirurgi
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Liggande läge

Beach Chair-position, axelartroskopi

Njur- och bröstkorgskirurgi

Laparoskopisk kirurgi, minimalinvasiv kirurgi

Handkirurgi

Ortopedisk kirurgi med förlängningsenhet
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Moderna funktioner för patientsäkerhet och användarvänlighet

NY!

Merimote™ – en multifunktionell
fjärrkontroll

Tydliga och logiska kontrollenheter

• Intuitiv pekskärm, enkel att använda

• Handkontroll med kabel

• Obegränsat antal positioner kan sparas i minnet för
framtida användning

• IR-handkontroll

Användarvänliga, logiskt utformade
standardhandkontroll enheter

• Override-panel i pelaren
·· Bordet kan alltid styras från panelen i pelaren
istället för att någon av de andra styrenheterna
används
·· Fullständig inbyggd override-funktion för: Höjd,
chockläge, sidolutning, rygg, ben och golvlås
·· Diagnostiska LED-lampor för: Patientorientering,
batteristatus, golvlås och det 5:e hjulet

• Funktion med bakgrundsljus
• LED-diagnoslampor för:
·· Patientorientering
·· Bordets batteristatus
·· Golvlåsets status
·· Status för det 5:e hjulet
• Förprogrammerade positioner för:
·· Flex, Reflex, Beach Chair, plan
·· M1 + M2 kundspecifika
programmerbara positioner

IR-handkontroll
• Har samma funktioner som handkontroll
med kabel
• Kan enkelt ställas in av sköterskepersonalen
eller servicetekniker så att den matchar
bordet
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• Merimote fjärrkontroll med pekskärm (tillval ) – NY!

• Fotkontroll
·· Höjd, chockläge, sidolutning

Maximal stabilitet, även vid glidfunktion
• Promerix operationsbord har utformats för tung
användning med två pelaralternativ:
·· B3 (bariatrisk, ingen glidfunktion) med max
SWL på 325 kg
·· Version med glidfunktion med max SWL på 275 kg

• Normalt och omvänt läge
• Stabil golvlåsmekanism
• Max. lyftkapacitet 490 kg
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PC-programvara (för underhåll och
uppgraderingar)
•
•
•
•
•
•

Ny
funktion!

USB-anslutning till PC
Virtuell handkontroll
Programvaruuppgraderingar
Göra inställningar
Ställa in de förprogrammerade positionerna
Diagnostik

Drivhjul
•
•
•
•
•

Förbättrad ergonomi vid patienttransport
Rörelse i två riktningar (framåt och bakåt)
Steglös hastighetsjustering
Styrspak fäst vid skena som tillbehör – frihet att styra
Kan även användas som vanligt 5-hjuligt bord

Strömförsörjning
• Batteridrivet bord
·· Större batterikapacitet
·· Räcker till upp till en veckas operationer
• Nätdrift
·· Bordet kan användas medan batterierna byts ut

Bas, hjul och golvlås
• Fantastisk mobilitet med starka, antistatiska,
dubbla hjul
• Pålitligt och stabilt golvlås, elektrohydraulisk
låsmekanism
• Femte drivhjul som tillval
• Hölje i rostfritt stål som tillval

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.
• Madrass i 80 mm viskoelastiskt minnesskum (Mfoam).
• Soniskt svetsade sömmar för att förhindra intrång av
vätskor och minska infektionsrisken.
• Inbyggt luftfiltersystem tillåter luft men inte vätska att
passera genom madrassen.
• Helt antistatiskt och latexfritt överdrag,
ånggenomträngligt tyg i superstretch.

14

Bänklängd 2 100 mm

Tekniska specifikationer
Bänk sektioner

6-sektioner

Bänklängd

2 100 mm

Bänkbredd (utan skenor)

540 mm

Vikt

325 kg
B3: 300 kg

Säker arbetsbelastning

275 kg
B3: 325 kg

Maximal lyftkapacitet

490 kg

Fritt utrymme vid golvet

25 mm

JUSTERINGSINTERVALL
Höjd

650–1 110 mm
B3: 610–1 070 mm

Sidolutning

–25º ... +25º
B3: –20º ... +20º

Chockläge

35º

Omvänt chockläge

35º

Justering i längdriktningen
(ej i modell B3)

410 mm

Huvudsektion

–45º ... +45º

Ryggsektion

–45º ... + 80º

Bensektion

–105º ... +70º
B3: –95º ... +70º

Inbyggd njur/kroppsbrygga
som tillval

0–110 mm

Förinställda positioner

1+3

Kundanpassade
2+2
programmerbara positioner (M1, M2)

Höjd
650–1 110 mm
B3: 610–1 070 mm

Justering i längdriktningen 410 mm (Ej B3)

Huvudsektion
–45º ... +45º

Ryggsektion
–45º ... + 80º

Bensektion
–105º ... +70º
B3: –95º ... +70º

Bänkbredd 540 mm

Sidolutning ± 25º, B3: ± 20º
Flex 225º

JUSTERINGAR
Höjd, flex, reflex, skjutfunktion
med chockläge och
sidolutning ben- och ryggsektion

Motordriven

• EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-46

Reflex 100º

• UL 60601-1, CAN/CSA C22.2, nr. 601.1-M90, R2001
• Promerix har klassificerats som klass I enligt Europarådets
direktiv 93/42/EEG Klass I (Bilaga IX)

Justeringar för chockläge ± 35º53 dnert
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Lösningar för effektivt fysiskt
patientflöde och välbefinnande
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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.
Alla varumärken tillhör Merivaara om inte annat anges. Patent innehas
eller har sökts.

©Merivaara Corp. 6007EN 072012, tryckt av markprint
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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
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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.

