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Призначені для позиціонування пацієнта при загальній та спеціалізованій хірургії. Поздовжнє переміщення ложе столу та невелика 
основа столу відповідає найкращим вимогам для використання з невеликими рентгенівськими апаратами (C-арками) для флюороскопії.



Призначений для позиціонування пацієнта при загальній та 
спеціалізованій хірургії. Особливо зручний  при хірургії в 
офтальмології, нейрохірургії  та пластичній хірургії, завдяки своїй 
мінімальній висоті - 500 мм. Поздовжнє переміщення ложе столу - 
350мм, дозволяє зробити  рентгенівське зображення, за 
допомогою С-арки, всього тіла  без переміщення  пацієнта.

Включаючи операції на нижніх кінцівках, операцій на хребті, а 
також для інших загально хірургічних операцій на серці, нирках, 
штучного кровообігу, щитовидній залозі, голові та шиї, жовчному 
міхурі, грудній клітці, урологічних та гінекологічних операцій, 
операцій прямої кишки та інших. 
Пристосування ортопедичне виготовлено з нержавіючої сталі, 
розширювач тазової опори виготовлено з вуглецевого волокна. розширювач тазової опори виготовлено з вуглецевого волокна. 
Поздовжнє переміщення ложе столу -350 мм, дозволяє 
зробити  рентгенівське зображення, за допомогою С-арки, 
всього тіла  без переміщення  пацієнта.



Призначений для позиціонування пацієнта при загальній та 
спеціалізованій хірургії. Особливо зручний  при хірургії в 
офтальмології, нейрохірургії  та пластичній хірургії, завдяки своїй 
мінімальній висоті - 500 мм. Поздовжнє переміщення ложе столу - 
350мм, дозволяє зробити  рентгенівське зображення, за 
допомогою С-арки, всього тіла  без переміщення  пацієнта.

Включаючи операції на нижніх кінцівках, операцій на хребті, а 
також для інших загально хірургічних операцій на серці, нирках, 
штучного кровообігу, щитовидній залозі, голові та шиї, жовчному 
міхурі, грудній клітці, урологічних та гінекологічних операцій, 
операцій прямої кишки та інших. 
Пристосування ортопедичне виготовлено з нержавіючої сталі, 
розширювач тазової опори виготовлено з вуглецевого волокна. розширювач тазової опори виготовлено з вуглецевого волокна. 
Поздовжнє переміщення ложе столу -350 мм, дозволяє 
зробити  рентгенівське зображення, за допомогою С-арки, 
всього тіла  без переміщення  пацієнта.



Призначені для позиціонування пацієнта при катетеризації сердцево-судинної системи, 
периферійної системи, нейроваскулярної системи; ангіографії та дигитальній 
субтракційній ангіографії. Конструкція столів дозволяє використовувати його при 

роботі з середніми та малими С-арками.   



Стіл відповідає усім вимогам до проведення операцій на спині.
Панель столу виготовлена вуглецевого волокна, забезпечує 
підходящу та стійку орієнтацію пацієнта під час операцій та не 
впливає на якість зображення  рентгенівських апаратів (C-арок). 

Подвійний арочний утримувач дозволяє утримувати живіт пацієнта 
у повітрі, гарантуючи дихання під час операції, та не дозволяє 
зменшувати екстрадуральний потік крові вени. Він може бути зменшувати екстрадуральний потік крові вени. Він може бути 
демонтований та замінений на звичайну плоску верхню частину 
столу, і стіл буде відповідати вимогам універсального операційного столу.

Рамна конструкція основи столу створює достатньо простору для вільно 
переміщення рентгенівських апаратів від голови до ніг, найліпше 
підходить для роботи з ортопедичними навігаційними системами 
та  3D рентгенівськими апаратами (C-арками) .

На стіл може бути встановлено багатофункціональний підголівник На стіл може бути встановлено багатофункціональний підголівник 
для більшої безпеки під час регулювання, гнучкості під час 
проведення операцій на шийному відділі хребта.
Наявність коліс забезпечує легке переміщення столу.



Спеціально розроблений для роботи у поєднанні з рентгенівськими 
для отримання повної флюорографії, а також для роботи з 
зовнішніми ударно хвильовими літотриптерами, лазерними 
апаратами для літотрипсії.  Стіл розроблено з урахуванням 
інженерних можливостей та анатомії тіла людини. 
Стіл відповідає вимогам до всіх урологічних операцій.

Спеціально розроблений для роботи у поєднанні з рентгенівськими 
апаратами для отримання 3D флюорографії та радіографії.
Стіл також відповідає вимогам до загальної хірургії, нейрохірургії, 
ЛОР-хірургії, ортопедії, грудної хірургії, хірургії спини, ниркової хірургії, 
плечової хірургії, та інших. Стіл розроблено з урахуванням інженерних 
можливостей та анатомії тіла людини.
Ложе столу виконано з вуглецевого волокна. Ложе столу виконано з вуглецевого волокна. 1160 мм ложе столу 
взагалі не містить металевих частин (1150 мм для систем навігації 3-D). 



Компактна конструкція, вольфрам-галогенна лампа, 
висока освітленість, висока передача кольору, 
закрита конструкція корпусу 

Освітленість >20000 люкс 

Безтіньовий операційний світильник, в якому в якості джерела 
світла використовуються вольфрам-галогенові лампи, які 
характеризується високою освітленістю, низьким тепловим 
випромінюванням, відмінною передачею кольорів в комбінації з 
сучасною вбудованою балансувальної системою і тривалим 
терміном служби. 

- Обертання блоку освітлення на 150 ° відносно двум - Обертання блоку освітлення на 150 ° відносно двум 
   горизонтальним осям і на 38 ° відносно вертикальної осі
- Переміщення на роликових опорах.

Освітленість >50000  люкс 

Безтіньовий операційний світильник, в якому в якості 
джерела світла використовуються вольфрам-галогенові 
лампи, характеризується високою освітленістю, низьким 

тепловим випромінюванням, відмінною передачею кольорів 
в комбінації з сучасною вбудованою балансувальною 

системою і тривалим терміном служби. 

Освітленість >60000  люкс Освітленість >60000  люкс 

Застосовується для освітлення робочого поля при проведенні 
перев'язок, хірургічних втручаннях, діагностичних обстеженнях і 
оглядах практично у всіх галузях сучасної медицини.

Висока ефективність роботи світильника забезпечується завдяки:
- Галогеновим лампам розжарювання з ресурсом роботи до 1500 год;
- Інтерференційних відбивачем "холодного" світла;
- Кольорокоректуючим фільтрам абсорбції, а також, - Кольорокоректуючим фільтрам абсорбції, а також, 
  теплофільтрам, що запобігають нагрівання робочого поля; 
 
      Освітленість >50000  люкс 



Підходить як для підключення 
до мережі, так і в разі відсутності 
напруги, гнучкість переміщення і 
стійкість при установці на місці, 
використовує галогенну лампу з 
високою оптичною ефективністю.

Освітленість > 50 000  люкс Освітленість > 50 000  люкс 

Підходить як для підключення 
до мережі, так і в разі відсутності 
напруги, гнучкість переміщення і 
стійкість при установці на місці, 
використовує галогенну лампу з 
високою оптичною ефективністю.

Освітленість > 60 000  люкс Освітленість > 60 000  люкс 

Світильник операційний безтіньовий 
використовується для освітлення під 
час проведення операції. Багатовідбивна 
система спроектована за допомогою 
CAD / CAM, надає можливість створити 
зручне для хірурга освітлення і задовольняє 
вимоги при проведенні операцій на мозку, вимоги при проведенні операцій на мозку, 
серці, грудної та черевної порожнини. 

Світильник постачається з панеллю 
цифрового управління, яка має 10 ступенів 
освітленості і функцію пам'яті. Світильник 
має функцію автоматичного включення 
запасної лампи 

                              Освітленість світильника                               Освітленість світильника 
                              (ступеневе регулювання), 
                              80 000 - 12 0000  люкс



Характеризується високою освітленістю, 
низьким тепловим випромінюванням, відмінною 
передачею кольору і тривалим терміном служби, 
який в 5 разів перевищує термін служби 
звичайних ламп 

Освітленість >
> 60 000  люкс > 60 000  люкс 

Безтіньовий операційний світильник, в якому 
в якості джерела світла використовуються 
вольфрам-галогенні лампи, 
характеризується високою 
освітленістю, низьким тепловим 
випромінюванням, 
відмінною відмінною 
передачею 
кольорів в комбінації з сучасною вбудованою 
балансувальною системою і тривалим терміном служби. 
Освітлення:
- Основний блок (12 рефлекторів) 80000~140000  люкс
- Допоміжний блок (5 рефлекторів) 60000  люкс
- Максимальне сумарно (17 рефлекторів) 200000  люкс- Максимальне сумарно (17 рефлекторів) 200000  люкс

Безтіньовий операційний світильник, в якому 
в якості джерела світла використовуються 

вольфрам-галогенні лампи, характеризується 
високою освітленістю, низьким тепловим 
випромінюванням, відмінною передачею 

кольорів в комбінації з сучасною 
вбудованою балансувальної вбудованою балансувальної 

системою і тривалим 
терміном служби.

 
Освітленість  > 90 000  люкс 

 

Безтіньовий операційний світильник, в якому 
в якості джерела світла використовуються 

вольфрам-галогенні лампи, характеризується 
високою освітленістю, низьким тепловим випромінюванням, 

відмінною передачею кольорів в комбінації з сучасною 
               вбудованою балансувальної системою 

і тривалим терміном служби. і тривалим терміном служби. 

Освітленість > 80 000 -140 000 люкс 
(4-ступінчаста регулювання освітленості) 



Освітленість — 60 000 люкс 
(плавна регуляція )  

• У світильниках використовується галогенові лампи з високою 
  світловіддачею і низьким тепловим випромінюванням. 

• Рефлектор великого діаметру, зроблений за технологією CAM / CAD, 
  має викривлену поверхню, яка не створює тіні. 

• Поверхня світильника виготовлена з твердого оптичного покриття, 
  яке практично не зношується. 

• Передня кришка зроблена методом формування ПВХ під тиском, • Передня кришка зроблена методом формування ПВХ під тиском, 
  що забезпечує м'яке освітлення і служить для захисту ламп. 

• Механізм фокусування зручний і простий у використанні.  

Освітленість —  80 000 -120 000 люкс 
(плавна регуляція)  

Освітленість головного світильника  —  80 000 - 120 000 люкс 
(плавна регуляція)

Освітленість додаткового світильника 60 000 люкс (плавна регуляція)



Освітленість —  80 000 - 120 000 люкс 
(ступеневе регулювання)  

Освітленість — 100 000 - 160 000 люкс 
(ступеневе регулювання)  

   Освітленість — 
160 000 - 240 000 люкс 
(ступеневе регулювання)  

   Освітленість — 
180 000 - 280 000 люкс 
(ступеневе регулювання)  

   Освітленість — 
200 000 - 320 000 люкс 
(ступеневе регулювання)  

Світильник операційний безтіньовий використовується для освітлення під час проведення операції. Багатовідбивна система спроектована 
за допомогою CAD / CAM, надає можливість створити зручне для хірурга освітлення і задовольняє вимоги при проведенні операцій на мозку, 

серці, грудної та черевної порожнини. Світильник постачається з панеллю цифрового управління, яка має 10 ступенів освітленості і функцію пам'яті. 
Світильник має функцію автоматичного 

включення запасної лампи



Медичний відсмоктувач педальний призначений 
для відсмоктування повітря і рідини з ран 
і порожнин при проведенні нескладних 
хірургічних операцій, в післяопераційний 
період в медичних установах.
Це пристрій особливо корисно для 
використання при наданні першої використання при наданні першої 
невідкладної допомоги, в малих сільських 
лікарнях, клініках, у віддалених районах з 
проблемами в постачанні електроенергії, 
а також для тимчасового використання в разі 
зникнення живлення.
•  Простота в роботі
•  Незначна вага•  Незначна вага
•  Можливість працювати без електроенергії 

Призначений для 
відсмоктування 
слизу, мокротиння, 
використовується для 
надання першої 

невідкладної допомоги, 
в малих сільських лікарнях, в малих сільських лікарнях, 
клініках, у віддалених 
районах з проблемами в 
постачанні електроенергії. 

Медичні відсмоктувачі моделі 7Е — це сучасні переносні медичні відсмоктувачі, що призначені для 
надання допомоги пацієнтам, у яких спостерігаються складності з усуненням мокротиння через 
хворобу, в стані коми або протягом операції, також для відсмоктування таких рідин, як гній і кров 
під час проведення клінічних процедур.

Відмінні особливості моделі 7Е-D:

- Працює від трьох видів живлення: змінного струму, постійного струму, і від акумуляторної батареї.
- Використовується бригадами швидкої допомоги.- Використовується бригадами швидкої допомоги.
 



Медичний відсмоктувач призначений для відсмоктування 
повітря і рідини з ран і порожнин при проведенні 
хірургічних операцій і в післяопераційний період 

в медичних закладах. 

• Безоливний поршневий вакуумний насос 
працюєбез використання мастильних матеріалів;

• Ручний і педальний перемикач • Ручний і педальний перемикач 
забезпечує простоту і зручність у роботі;

• Регулювання вакууметричного 
тиску залежно від 

конкретного застосування;
• Портативний, металевий 

зовнішній корпус 
з пластиковою з пластиковою 

панеллю керування;
• Обладнаний ручкою для 
транспортування, колесами, 
педаллю дистанційного 

керування
• Низький рівень шуму.

Медичний відсмоктувач призначений 
для відсмоктування повітря і рідини 
з ран і порожнин при проведенні 
хірургічних операцій і в 
післяопераційний період в медичних з
акладах.

• Безолійний поршневий вакуумний • Безолійний поршневий вакуумний 
  насос працює без використання пари 
  і мастильних матеріалів;

• Ручний і педальний перемикач 
  забезпечує простоту і зручність 
  у роботі;

• Вакуумна система може 
  регулюватися залежно від   регулюватися залежно від 
  конкретного застосування;

• Пересувний на коліщатках

• Повністю пластиковий зовнішній 
  корпус забезпечує відмінний захист 
  від корозії і легко дезінфікується;

• Низький рівень шуму.



Медичний відсмоктувач для штучного 
аборту призначений для проведення 
штучного аборту на ранніх термінах 
вагітності. Використовуються в 
гінекологічних відділеннях лікарень 
та спеціалізованих медичних закладах.

• Безоливний поршневий вакуумний • Безоливний поршневий вакуумний 
  насос працює без використання 
  мастильних матеріалів;

• Ручний і педальний перемикач 
  забезпечує зручність і простоту в роботі;

• Є можливість регулювання 
  вакууметричного тиску залежно від 
  конкретного додатка;  конкретного додатка;

• Портативний, металевий зовнішній 
  корпус з пластиковою панеллю 
  керування;

• Обладнаний ручкою для 
  транспортування, коліщатками і 
  педаллю дистанційного включення

• Низький рівень шуму.• Низький рівень шуму.

Медичний відсмоктувач призначений для промивання 
шлунка. Застосовується в медичних закладах для 
промивання шлунка. 

Подача промивної рідини 
і відсмоктування рідини 
з шлунку відбувається 
за допомогою за допомогою 
електромагнітного 
насоса. 

Промивання і 
всмоктування 
можна проводити за 
допомогою ручного 
або автоматичного або автоматичного 
керування. 



Нитки хірургічні капронові нестерильні застосовуються в хірургічній практиці в якості шовного і лігатурного матеріалу при різних 
оперативних втручаннях, що вимагають використання  матеріалу що не розсмоктується.
Нитки біологічно інертні, мають високу міцність, хороші маніпуляційні властивості.



• В залежності від потреб може поєднувати в собі до чотирьох  шприцевих насосів.
• Допомагає економити час та полегшує роботу медичного персоналу. Підвищує ефективність та безпечність експлуатації.
• Насоси шприцеві можуть працювати як в складі станції, так і незалежно.
• 7-дюймовий сенсорний TFT-дисплей з функцією блокування.
• Універсальна інтелектуальна система сигналізації.
• Створення файлів з даними пацієнта.
• • Режими роботи: режим швидкості, режим ваги, режим часу-об'єму, режим переривчастого введення, режим TIVA 
  (повної внутрішньовенної анестезії).
• Незабаром в Україні
• Насос інфузійний забезпечує високоточні швидкості інфузій, які в свою чкергу забезпечують безпеку для пацієнта і 
  оптимальний терапевтичний ефект.
• Зручний та простотий в експлуатації
• Витончений ергономічний дизайн.

• Характеризується високою точністю дозування, надійною системою сигналізації 
   тривог та стійкістю конструкції приладу.
• Два процесори забезпечують безпечну і надійну роботу.
• Водонепроникний корпус виробу ІРХ4.
• Надійна робота штовхача забезпечує безпечну роботу приладу
• Низьке енергоспоживання.
• • Автоматичне визначення технічних характеристик шприцу.
• Система контролю тиску в реальному часі відслідковує найменші зміни 
  тиску в магістралі шприцу.
• Простий елегантний дизайн та зручність в експлуатації.
• Можливість підключення до станції інфузійної 

Шприцевий насос SK-500I поєднує в собі досягнення 
мікроелектроніки та сучасні підходи по догляду за хворими, 

і є важливим клінічним додатком мікрокомп'ютерних технологій, 
здатний точно і безперервно керувати швидкістю і загальним 

обсягом ін'єкції протягом багатьох годин і у великих масштабах, 
що повністю відповідає різним вимогам сучасної клінічної 

практики у зв'язку з різними клінічними випадками.практики у зв'язку з різними клінічними випадками.

























































































Пробна оправа для лінзи,
входить до наборів



стаціонарні





• Всі лінзи мають багатошарове невідбивне 
   покриття, захищені від плісняви.
• Переміщення у площині Х/Y центрується 
   автоматично.
• Нахилене освітлення може використовуватися 
   для щілини, при цьому товщина щілини може 
   регулюватися.   регулюватися.
• Переміщення у площині Х/Y центрується 
  автоматично.
• Додатково може комплектуватися світлодільником, 
   видеокамерою, фотоаппаратом та підключатися 
   до інших зовнішніх дисплеїв.


























































