
ZABIEGI GINEKOLOGICZNE I 
UROLOGICZNE

Nowy, inteligentny Practico
Zaprojektowany z myślą o doskonałej 

ergonomii do zabiegów ginekologicznych i 

urologicznych.



Świetny dostęp dla chirurga
Dzięki szerokiej regulacji wysokości smarter Practico to 
ergonomiczne rozwiązanie dla wszystkich chirurgów.

Korzystanie z programowalnej pozycji pam-
ięci
sprawia, że pozycjonowanie jest łatwe i skuteczne.

Odpowiednie, ale nie ogran-
iczone do np. następujący:
• Chirurgia endometriozy
• Chirurgia w przypadku de-
presji macicy i ścian pochwy
• Skrobanie macicy
• Leczenie guzów mięśni 
macicy (leczenie mięśniaków)
• Usunięcie macicy
• Usuwanie hydroponiki
• Laserowa chirurgia prostaty
• Operacja moszny
• Usuwanie nasion (nasienie)
• Widzenie pęcherza 
(cystoskopia)

Super wysoko i super nisko
Funkcja przesuwania umożliwia chirurgowi 
bardzo bliski dostęp do pacjenta.

Nowy, inteligentniejszy Practico do zabiegów 
ginekologicznych i urologicznych - ergonomia w 
najlepszym wydaniu

Nowy, inteligentniejszy Practico to elastyczne rozwiązanie dla każdej sali operacyjnej wykonującej zabiegi 
ginekologiczne i urologiczne. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji wysokości, nowy, inteligentniejszy 
Practico jest odpowiedni dla wszystkich operatorów - mniejszych lub wyższych, z doskonałą ergonomią.

Dostęp chirurga jest 
doskonały. Slajd podłużny 
to bardzo dobra opcja w 

zabiegach 
ginekologicznych i 

urologicznych.
Erkki Riihinen, technik na sali operacyjnej”

“

Chirurgia ginekologiczna

Chirurgia urologiczna

Uwaga: wszystkie zilustrowane pozycje pacjentów są tylko przykładami i można wykonać różnego rodzaju procedury w oparciu o potrzeby osobiste lub kulturowe. Właściwe ułożenie pacjenta musi być 
wykonane przez przeszkolonego profesjonalistę.

Wygodne dla pacjenta
Lekkie sekcje nóg zapewniają dodatkowy komfort 
dla pacjenta przed zabiegiem.



Sekcje nóg

Sekcje pleców

Sekcje głowy

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

Lifting columns

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.

Konfiguracja stołu operacyjnego i 
akcesoria

Wersja z niską kolumną podnoszącą:
540–1030 mm

Najniższy możliwy stół operacyjny do 
zabiegów ginekologiczno-urologicznych

Standardowa sekcja plecowa

Podpory rąk (2 szt.) 19185
uzupełnia stół operacyjny dla doskon-
ałej ergonomii dla pacjenta

Lekki podnóżek

Strzemiona 100012806

Wózek na strzemiona do zamówienia osobno

Note: the configuration mentioned above is only an example. Please consult your sales representative for suitability into your operations.



Specyfikacja techniczna
Practico 145000

Kąt Trendelenburga (stopnie) + / - 30

Kąt pochylenia (stopnie) + / - 20 

Przesuw (mm/cale) 390 / 15,6’’ 

Kąt oparcia (stopnie) + 70 / - 40

Zmotoryzowany kąt sekcji nóg (stopnie) - opcja + 70 / - 105 

Kąt sekcji nogi bez silnika (stopnie) - opcja    Różni się w zależności od wybranej opcji

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

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

Liczba pozycji pamięci 1

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 technologii, 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 
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