ORL vyšetřovací jednotka

OPTIMUS
Optimalizujte si Vaši ordinaci
Plně autonomní a mobilní jednotka
Integrovaná endoskopická věž a mikroskop
(volitelně)
Prostorné pracovní plochy i zásuvky
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Plné vybavení na malém prostoru

Ruku v ruce s ORL vyšetřovací jednotkou jde design
a řešení pracovního prostoru

Vyšetřovací jednotka OPTIMUS zabírá
opravdu malý prostor - 0,5 m2 podlahové
plochy a přitom nabízí mnohem více - 3m2
užitkové plochy, vše včetně pracovních
ploch, zásuvek a odkládacích prostor.
Ve spojení s OPTOMIC ORL křeslem je
výsledkem perfektní funkční kombinace
efektivity a ergonomie v ORL vyšetření.
Veškeré vybavení v podobě endoskopické
věže lze plně funkčně integrovat do prostor
vyšetřovací jednotky.
Kompletní ORL jednotku, která splní i ty
nejnáročnější požadavky dnešní moderní
ORL ordinace, získáte spojením unitu s
vyšetřovacím mikroskopem OP-C12.

Vyšetřovací jednotka OPTIMUS vylučuje
potřebu dalších zásuvkových skříní na
nástroje, pracovních ploch i dalších stojanů
např. pro mikroskop, odsávací jednotku
apod. To vše vám dnes nabídne ORL
jednotka OPTIMUS na malém prostoru.

ORL vyšetřovací jednotka

OPTIMUS
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Oddělovač
Držák spekulí
Držák nástrojů

Rozdělovač

ZÁSUVKY
4 prostorné zásuvky a výsuvná pracovní plocha volitelně s odkládacím prostorem
pro použité nástroje a germicidním světlem udržujícím antibakteriální prostředí.
Díky vysoce odolným jezdcům lze všechny zásuvky lehce vysunout. Všechny
zásuvky jsou osazeny automatickým dojezdem zavírání.
VRCHNÍ ZÁSUVKA
Hloubka 4,5cm
Přístupná zvednutím vrchní sklolaminátové
desky nebo vysunutím zásuvky

DRUHÁ A TŘETÍ ZÁSUVKA
Hloubka 5,5cm
Pro nástroje a příslušenství

PROSTORNÉ ZÁSUVKY
2 zásuvky hluboké 12,5cm
Zásuvky určené pro větší a
těžší věci. Jsou umístěné na
spodu unitu a jsou obě uzamykatelné.

ODKLÁDACÍ PRACOVNÍ PLOCHA
výsuvná pracovní plocha volitelně s
odkládacím prostorem pro použité
nástroje a germicidním světlem
udržujícím antibakteriální prostředí.

Držák pro kameru a
světlovodný kabel a držák
čelního světla
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VŽDY ČISTÉ, UKLIZENÉ A BEZPEČNĚ UMÍSTĚNÉ RIGIDNÍ I FLEXIBILNÍ ENDOSKOPY

FLEXIBILNÍ FIBROSKOPY
Vnitřní tuba z akrylového skla

DRŽÁK PRO 4 RIGIDNÍ ENDOSKOPY
4x vnitřní tuba, volitelně i pro dezinfekci

DRŽÁK PRO DEZINFEKCI
Uzavřená tuba z akrylového skla

VYSOCE VÝKONNÝ ODSÁVACÍ SYSTÉM
Zabudovaný bezhlučný a nevibrující odsávací systém umožňuje současné používání kompletního
příslušenství celé vyšetřovací jednotky.
Automatické zapnutí/vypnutí odsávání při
vyjmutí/vložení sací koncovky z/do držáku.

Německá odsávací jednotka s vysokým a
regulovatelným průtokem max.67l/min.
Bakteriologický filtr. Silikonové hadičky.

SKLENĚNÁ ODSÁVACÍ NÁDOBA
Lehce přístupná autoklávovatelná
odsávací nádoba 1,5l s plnícím ventilem
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POHODLNÉ A UŽITEČNÉ PRACOVNÍ PLOCHY

Výklopné pracovní plochy na obou
stranách unitu pro odložení
laptopu nebo poznámkového bloku
atd. Mechanizmus je vyroben
z vysoce odolného plechu, vnější
povrch z vrstveného skla

Zadní dveře
umožní připojení všech kabelů a elektrických šňůr
od přístrojů používaných s unitem – zdroje světla
apod. Vše lze zapnout a vypnout jedním tlačítkem
Spodní police
4 police z vrstveného skla pro
uložení videokamery, zdroje
světla, stroboskopu,
elektrochirurgického přístroje
apod.
Police jsou výškově stavitelné.

Barevné vrstvené sklo se vyrábí sendvičovým způsobem a lepením dvou 3mm
skleněných tabulí. Sklo je velmi odolné a je k dispozici ve vyobrazené škále barev,
což vám umožní vkusně sladit unit s vaší ordinací.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Odsávací systém s automatickým startem
Regulace tlaku – tlakoměr
Tlačítky ovládaný odpadkový koš
6 zásuvek pro instrumenty a příslušenství

9 pracovních ploch

Endoskopické držáky a dezinfekční toulce
Výběr barev
Volitelné příslušenství

67l/minutu
Postupná regulace
17x23x26cm/9l
1x 34cm x79cm, hloubka 4,5cm
2x 40cm x79cm, hloubka 5,5cm
1x 40cm x 79cm, hloubka 8cm
2x 28cm x 39cm, hloubka 12,5cm
1x vysunovací přihrádka 40cm x 79cm
2x výklopná pracovní plocha 36cm x 33cm
2x sklopná skleněná ploch 37cm x 40cm
4x skleněná police 34 x 40cm
Pro 4 rigidní a 2 flexibilní endoskopy
6 možných barevných kombinací
Endoskopická kamera
Držák pro mikroskop
Kloubové/přímé rameno pro monitor
Držák na endoskopickou kameru
Držák čelního světla
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