
Operačné lampy
Spoločnosť Nimag, spol. s r.o. zabezpečuje už od roku 1992 na Slovensku 

predaj a servis kvalitných medicínskych prístrojov a zariadení popredných 

svetových značiek. Jednou z nich sú operačné lampy od nemeckého 

výrobcu Dr. Mach, ktorý sa zaoberá vývojom svetelných zdrojov na 

medicínske účely od roku 1947. 



Ponuka firmy Dr. Mach obsahuje dve rady operačných lámp s technológiou LED

1. MC modely
Operačná lampa s MC technológiou (multi colour)  umožňuje zmeniť teplotu farby svetla v rozsahu 3 750 K až 4 750 K. 
Zmenou teploty farby svetla sa zohľadňuje subjektívne vnímanie farieb operatérom v závislosti od štruktúry tkaniva 
a chirurgickej aplikácie. Prispôsobením svetelných podmienok sa dosahuje vyšší kontrast, minimalizujú sa svetelné  
odrazy, predchádza sa únave očí a strate koncentrácie chirurga pri dlhších operačných výkonoch.

2. SC modely
Operačná lampa neumožňuje zmeniť teplotu farby svetla ale zachováva si všetky výhody LED operačných lámp.

Technológia MC modelov

Zmiešavanie farebných zložiek 
Zmiešavanie jednotlivých farebných zložiek priamo v zdroji 
svetla zabezpečujú najmodernejšie optické systémy a počítačom 
navrhnuté šošovky. Vďaka tomuto jedinečnému systému je 
zaručená rovnomernosť osvetlenia s maximálnou svetelnou 
homogenitou. To znamená, že v prípade kedy dôjde k zatieneniu 
časti lampy,  nedochádza v operačnom poli k zmenám teplotných 
pomerov farby a  farebným odleskom. 

Zmena teploty farby
Vďaka zmiešaniu jednotlivých farebných zložiek je možné 
meniť teplotu farby svetla v závislosti od chirurgickej aplikácie. 
Operatérovi umožňuje nastaviť si optimálne svetelné podmienky 
pre rôzne typy tkaniva v rozsahu 3 750 K až 4 750 K (v prípade 
požiadavky zákazníka aj vo väčšom rozsahu).

Dr. Mach  LED technológia

2



Spoločná technológia pre MC a SC modely

Fazetované šošovky
Sú výsledkom neustáleho inovačného úsilia a v súčasnej dobe 
predstavujú technologickú špičku v oblasti operačných svietidiel. 
Počítačom navrhnuté fazetované šošovky zaručujú homogenitu 
svetelného lúča. Špeciálne usporiadané fazetové šošovky 
zabezpečujú rovnomernosť osvetlenia a zvýšenie kontrastov 
v operačnom poli, čo predchádza únave očí. Špeciálne šošovky 
zabezpečujú homogénne osvetlenie o intenzite až 160 000 lux. 

Hodnovernosť farebného zobrazenia
S farebným indexom Ra väčším ako 96 a indexom R9 väčším ako 90 
je zaručená jasná viditeľnosť detailov, prechodov medzi tkanivami a 
verné zobrazenie farieb.

Hĺbkové osvetlenie
Operačné lampy umožňujú zvýšiť intenzitu osvetlenia stredového 
segmentu lampy pre eliminovanie tieňov v operačnom poli. Tým 
sa dosahujú optimálne svetelné podmienky aj u operácií hlboko vo 
vnútri pacienta. 

Kamerový systém
Operačné lampy je možné vybaviť kamerovým systémom s HD alebo 
SD rozlíšením. 

20 < R9 < 70 R9 ≥ 90

50 < Ra < 95

Štandardné operačné lampy Dr. Mach
operačné lampy

Ra ≥ 96
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Integrovaný laser
Integrovaný laserový zameriavač (voliteľné) označuje stred 
svetelného poľa a pomáha operatérovi optimálne nasvietiť 
operačné pole. Laser je možné aktivovať na klávesnici alebo 
sterilizovateľnej rukoväti. Po krátkej dobe sa zameriavač 
automaticky vypne. 

Ovládací panel lampy
Na ovládacom paneli sa nastavuje:
J  zapnutie / vypnutie lampy
J  intenzita osvetlenia
J  teplota farby
J  osvetlenie pri hĺbkových operáciach
J  Endo-Light
J  laserový zameriavač

Prúdenie vzduchu 
Počas vývoja nových LED operačných lámp bola venovaná vysoká 
pozornosť zosúladeniu s podhľadovým systémom s laminárnym 
prúdením vzduchu. Všetky lampy majú optimálne prispôsobenú 
konštrukciu, navyše lampy typu LED 5 majú kruhový výrez pre 
optimálnejší prechod laminárneho prúdenia. Toto riešenie spolu 
s nízkym tepelným vyžarovaním spĺňa všetky požiadavky pre 
použitie v operačných sálach s laminárnym prúdením vzduchu.
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Hygiena
Lampa je navrhnutá tak, aby nedochádzalo k vniknutiu rôznych 
nečistôt a tekutín. Povrchová úprava je odolná voči UV žiareniu 
(použitie otvorených germicídnych žiaričov). 

Nástenný ovládací panel lampy
Nástenné ovládanie lampy (voliteľné) umožňuje ovládať lampu z 
miesta vzdialeného od operačnej lampy. Nástenné ovládanie pracuje 
synchrónne s ovládaním umiestneným na hlave lampy.
Na ovládacom paneli sa nastavuje:
J  zapnutie / vypnutie lampy
J  intenzita osvetlenia
J  teplota farby
J  osvetlenie pri hĺbkových operáciach
J  Endo-Light
J  laserový zameriavač

Sterilizovateľná rukoväť
Fokusácia lampy sa nastavuje otáčaním sterilizovateľnej rukoväte. 
Horná časť rukoväte lampy umožňuje nastaviť operatérovi zmenu 
teploty farby, zmenu režimu osvetlenia pri hĺbkových operáciach 
a ovládanie laserového zameriavača.

Tepelné vyžarovanie lampy
LED technológia je oveľa efektívnejšia ako konvenčné zdroje svetla. 
Tepelné vyžarovanie je zanedbateľné a to bez použitia drahých 
filtračných techník.

Dlhá životnosť / nízka spotreba
Životnosť je viac ako 40 000 prevádzkových hodín čo znižuje náklady 
spojené s výmenou žiaroviek. 
Spotreba energie oproti halogénovým žiarovkám je o viac ako 50 % 
nižšia. 
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Dr. Mach LED operačné lampy
Viac ako 200 možných konfigurácií

Mach LED 5
160 000 Lux

Mach LED 3 s kamerovým systémom
140 000 Lux

Mach LED 3 s kamerovým systémom
140 000 Lux

Mach LED 3
140 000 Lux
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Mach LED 5
160 000 Lux

Mach LED 3
140 000 Lux

Mach LED 3
140 000 Lux
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NIMAG, spol. s r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/555 68 102, 02/555 68 103, Fax: 02/555 68 104
www.nimag.sk  |  nimag@nimag.sk

Dr. Mach LED 2 / LED 3

Technické parametre

Možnosť úpravy technických parametrov za príplatok.

Mach LED 3 s integrovanou batériou
(kapacita 3 hodiny)
140 000 Lux

LED 5MC LED 3MC LED 2MC LED 5SC LED 3SC LED 2SC

Intenzita (Lux) 160 000 140 000 100 000 160 000 140 000 100 000

Pole osvetlenia (cm) 20 – 32 17 – 28 17 – 28 20 – 32 17 – 28 17 – 28

Počet LED segmentov 160 112 84 40 28 21

Teplota farby (K) 3 750 – 4 750 4 500

Ra index ≥ 96 95

R9 index ≥ 90

Rozsah regulácie svietivosti 5 – 100 %

Životnosť LED segmentov (hod) ≥ 40 000

Mach LED 2 mobilná
100 000 Lux

Mach LED 2 stropná
100 000 Lux

Mach LED 2 nástenná
100 000 Lux


