
CHIRURGIA MAŁOINWAZYJNA

Nowy, inteligentny Practico
Zaprojektowany z myślą o doskonałej er-

gonomii w chirurgii małoinwazyjnej



Nowy, inteligentniejszy Practico do 
małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych - 
ergonomia w najlepszym wydaniu

Super wysoko i super nisko
Poprawiona ergonomia dla wyższych i mniejszych chirurgów, np. w gabinetach 
bariatrycznych.

Podzielone sekcje nóg
pozwalają na optymalną pozycję 
operacyjną dla personelu chirur-
gicznego i pacjenta.

Kompatybilność z ruchomymi ramionami C.
Obrazowanie śródoperacyjne jest łatwe i 
elastyczne dzięki nowemu, inteligentniejszemu 
rozwiązaniu Practico dzięki nowemu projektowi.

Nadaje się np. następujące pro-
cedury, ale nie są ograniczone do:

• Laparoskopia
•Chirurgiczne leczenie otyłości
•Operacja przepukliny
• Chirurgia guza
• Laparotomia

Stół operacyjny 
jest doskonały 

na dobre
i ergonomiczne 
pozycje pracy. 

Dzięki nowemu, 
inteligentniejszemu 
Practico można 

wykonywać 
różne operacje 
chirurgiczne.

Dr Jyrki Kössi, główny gastroenterolog w 

Centralnym Szpitalu Päijät-Häme w 

Finlandii

Nowy, inteligentniejszayPractico do chirurgii minimalnie inwazyjnej (MIS) to elastyczne rozwiązanie dla 
każdej sali operacyjnej wykonującej zabiegi MIS. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji wysokości, nowy, 
inteligentniejszy Practico jest odpowiedni dla wszystkich operatorów - mniejszych lub wyższych, z doskonałą 
ergonomią.

Uwaga: wszystkie zilustrowane pozycje pacjentów są tylko przykładami. W zależności od potrzeb osobistych lub kulturowych można zastosować różne rodzaje procedur. Właściwe ułożenie pacjenta musi być wykonane 
przez przeszkolonego profesjonalistę.

”

“



Zoptymalizowane rozwiązanie 
Nowoczesne funkcje pozwalają skupić się na wykonywanym zadaniu, a doskonała ergonomiczna konstrukcja 
poprawia komfort całego zespołu chirurgicznego. Komfort prowadzi do koncentracji, pewności 
siebie i lepszej współpracy. To jest wydajność.

Sekcje nóg

Sekcje pleców

Sekcje głowy

Konfiguracja stołu operacyjnego i 
akcesoria

Wysoka wersja: 640–1130 mm Ogólna wersja: 585–885 mm Niska wersja: 540–1030 mm

Kolumny podnoszące

Wersja z niską kolumną podnoszącą: 540–1030
mm. Najniższy możliwy stół operacyjny do wszelkiego 
rodzaju zabiegów gastroenterologicznych, np. operacje 
bariatryczne

Z przesuwem i zmotoryzowanymi sekcjami nóg
Obraz śródoperacyjny z ramieniem C jest płynny

  Dzielona sekcja nóg, 4-sekcyjna, 100060484
  Zapewnia optymalny dostęp do obszaru operacyjnego

  Umożliwia ergonomiczne ułożenie pacjenta

  Zmotoryzowane ruchy zapewniające płynną użyteczność

Standardowa sekcja plecowa jest najbardziej odpow-
iedni do zabiegów laparoskopowych

  Podpora ręki19185
uzupełnia stół operacyjny dla doskonałej ergonomii dla 
pacjenta

Ochraniacz nóg 60485
upewnić się, że pacjent ma wygodną i bezpieczną pozycję

Uwaga: powyższa konfiguracja jest tylko przykładowa. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby sprawdzić przydatność do swoich działań.



Specyfikacja techniczna
Practico 145000 Przesuw i zmotoryzowane 

sekcje nóg

Kąt Trendelenburga (stopnie) + / - 30

Kąt pochylenia (stopnie) + / - 20 

Przesuw (mm/cale) 390 / 15,6’’ 

Kąt oparcia (stopnie) + 70 / - 40

Zmotoryzowany kąt sekcji nogi (stopnie) + 70 / - 105 

Wysokość Practico Max Niski (mm / cale) 540-1030 / 21,3’’-40,6’’

Szerokość blatu (mm / cale) 540 / 21,3”

Stan informacji, specyfikacji i ilustracji zawartych w tej publikacji jest określony datą publikacji. Choć z 
największą starannością opracowano jego kompilację, Merivaara Corp. nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Merivaara Corp. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tech-
nologii, funkcjach, specyfikacjach i konstrukcji sprzętu i modeli bez uprzedzenia. Najnowsze zaktualizowane 
specyfikacje i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Merivaara.

Wszystkie znaki towarowe są własnością Merivaara, chyba że określono inaczej. Patenty przyznane lub 
oczekujące.
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Przeczytaj więcej o 
nowym, inteligent-
niejszym Practico 
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