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Charakteristika CTG prístrojov

▪ zabudovaná termotlačiareň
▪ základné parametre: FHR, TOCO, AFM, značkovač
▪ možnosť monitorovania dvojčiat
▪ možnosť merania DECG a IUP
▪ možnosť rozšírenia o Lithium-batériu
▪ možnosť prepojenia s PC a monitorovacou centrálou
▪ možnosť STV analýzy

FETÁLNE MONITORY



FETÁLNE MONITORY 

SONOTRAX / SD1
ultrazvukový detektor oziev
▪ kompaktné rozmery
▪ jednoduchá obsluha
▪ vysoká citlivosť
▪ možnosť sledovať a ukladať záznamy na  
 mobil prostredníctvom aplikacie SD1 mobile ▪ 5,6” čiernobiely / farebný LCD displej

▪ verifikácia prekrývania kanálov
▪ monitorovanie dvoch plodov
▪ zabudovaná tlačiareň s podporou   
 papieru rôznych značiek
▪ 152 mm široký papier

F2/F3
fetálny monitor

F6
fetálny monitor
▪ 10,2” farebný LCD displej
▪ verifikácia prekrývania kanálov
▪ monitorovanie dvoch plodov
▪ 152 mm široký papier

F9
fetálny monitor

▪ 12,1” farebný LCD displej
▪ voliteľné merania: IUP, DECG, EKG matky, NIBP  
 matky, teplota matky, pulzný oximeter
▪ verifikácia prekrývania kanálov
▪ 12 kryštálové vodotesné sondy
▪ STV analýza
▪ 152 mm široký papier

FETÁLNE MONITORY 

F15/F15 Air 
telemetrický fetálny monitor
▪ 15,66 '' Farebný dotykový Full HD LCD displej
▪ voliteľné merania matky: IUP, DECG, ECG,    
 NIBP, TEMP, SpO2
▪ Možnosť telemetrického merania NIBP a SpO2
▪ verifikácia prekrývania kanálov
▪ 12 kryštálové vodotesné sondy
▪ STV analýza
▪ 152 mm široký papier

FTS-3
fetálny telemetrický systém
▪ prvý telemetrický systém pre monitorovanie FHR  
 dvoch plodov a kontrakcií matky
▪ monitorovanie bez obmedzenia pohybu matky
▪ vysokocitlivé 12-kryštálové FHR sondy
▪ vodotesné sondy

▪ prvá telemetrická centrálna monitorovacia stanica
▪ 21,5" dotykový monitor
▪ bezdrôtové, vodotesné, vysoko citlivé sondy
▪ monitorovanie troch plodov
▪ softvér na správu, analýzu a tlač dát
▪ analýza CTG a NICHD
▪ voliteľná externá tlačiareň
▪ možnosť pripojenie CTG prístrojov EDAN

FTS-6 
centrálny telemetrický 
monitorovací systém 



FETÁLNE MONITORY 

▪ súčasné pripojenie až 32 CTG monitorov
▪ centrálny monitorovací systém komunikuje s monitormi cez Ethernet alebo WiFi
▪ možnosť monitorovania plodu a životných funkcií matky pred, počas a po pôrode
▪ uloženie až 100 000 záznamov
▪ funkcia spätnej kontroly – 24 hodinové monitorovanie a 200 záznamov NIBP
▪ tlač záznamov na externej tlačiarni

▪ prvý mobilný telemetrický monitorovací systém
▪ ovládanie pomocou tabletu
▪ bezdrôtové, vodotesné, vysoko citlivé sondy
▪ softvér na správu, analýzu a tlač dát
▪ analýza CTG a NICHD
▪ voliteľná externá tlačiareň

MFM-CNS
centrálny monitorovací systém

FTS-6 mobile
mobilný telemetrický monitorovací systém

VIDEOKOLPOSKOPY



HD/SD prevedenie
LED osvetlenie
rýchle automatické zaostrovanie
ZOOM v reálnom čase
fokusácia: auto/manual
zorné pole: 10-150 mm
elektronický filter
software
analýzy
report v pdf formáte
podporuje DICOM 3.0
výstup – S-Video 

kábel na prepojenie s PC
nožný spínač
rôzne možnosti prevedení

Príslušenstvo:

VIDEOKOLPOSKOPY

Bezkonkurenčné skúsenosti terapeutom aj 
pacientom v širokom spektre aplikácií

Symptóm dolných močových ciest
Porucha defekácie
Prolaps panvového orgánu
Sexuálna dysfunkcia
Chronická panvová bolesť
Diastáza Recti

stimulátory



stimulátory

Vaginálna stresová sonda
SV1/SV2 (Opätovne použiteľný/jednorazový vaginálny 
EMG/stimulačný senzor)
SA (Opätovne použiteľný rektálny EMG/Stimulačný senzor)
Adhezívny senzor (jednorazový EMG/Stimulačný senzor na 
povrchu kože)

Široký výber príslušenstva:

Vyhodnotenie EMG a tlaku v duálnom režime
Algoritmus inteligentnej extrakcie signálu 
Schémy hodnotenia simulácií
Inteligentný terapeutický balíček
Flexibilné nastavenie protokolov
Rôzne metódy liečby
Diaľkové ovládanie intenzity

P4A Pro
Svalové hodnotenie a fyzické ošetrenie

Charakteristika EKG prístrojov

▪ voľba automatického / manuálneho ovládania
▪ digitálna filtrácia Baseline, AC a EMG
▪ detekcia korektného pripojenia zvodov
▪ zabudovaná Li-ion batéria a termotlačiareň
▪ prenos dát cez USB, Ethernet a WiFi
▪ Smart ECG Viewer pre prenos dát do PC
▪ podpora externej tlačiarne
▪ vnútorná pamäť

EKG – PRÍSTROJE



iSE-1210/1810
▪ 12 zvodové EKG pre iSE-1210 a 18 

zvodové pre iSE-1810
▪ 10,1‘‘ dotykový full HD LCD displej
▪ detekcia kardiostimulátora
▪ detekcia slabých signálov
▪ pokročilý algoritmus SEMIP
▪ pripojenie externej obrazovky a 

tlačiarne pomocou WI-FI
▪ integrovaný skener čiarového kódu
▪ iSE má tri konfigurácie: režim  

podložky, s rukoväťou alebo s 
termorekordérom.

SE-1515
▪ 9/12/15/16/18 zvodové EKG
▪ počítačové EKG, prenos cez WiFi/kábel
▪ detekcia slabých signálov
▪ až 30 min. kontinuálny záznam EKG
▪ reverzácie elektródy
▪ pokročilý algoritmus Glasgow
▪ podpora Stress test

SE-18
▪ 9/12/15/18 zvodové EKG
▪ 15‘‘ farebný dotykový displej
▪ detekcia slabých signálov
▪ farebná identifikácia arytmie
▪ vodeodolná klávesnica
▪ pokročilý algoritmus SEMIP
▪ automatické nastavenie jasu displeja

EKG – PRÍSTROJE

▪ 12 zvodové, 12 kanálové EKG
▪ 8‘‘ dotykový LCD displej
▪ detekcia kardiostimulátora
▪ lokálne úložisko alebo externé na SD karte
▪ detekcia slabých signálov
▪ pripojenie do sieti pomocou WiFi/kábla

SE-1200 Pro

▪ 12 zvodové, 12 kanálové EKG
▪ 10,1‘‘ dotykový LCD displej
▪ detekcia kardiostimulátora
▪ high-end EKG kompaktných rozmerov
▪ detekcia slabých signálov
▪ pokročilý algoritmus Glasgow
▪ pripojenie do sieti pomocou WiFi/kábla
▪ integrovaný skener čiarového kódu

SE-1201 Pro

▪ 12 zvodové, 12 kanálové EKG
▪ 10‘‘ farebný dotykový displej s vysokým rozlíšením
▪ detekcia kardiostimulátora
▪ high-end EKG kompaktných rozmerov
▪ detekcia slabých signálov
▪ pokročilý algoritmus Glasgow
▪ pripojenie do sieti pomocou WiFi/kábla
▪ možnosť pripojenia externej tlačiarne

SE-1202

EKG – PRÍSTROJE



SE-1201
▪ 12 zvodové, 12 kanálové EKG
▪ 7‘‘ farebný LCD displej 
▪ High-End EKG kompaktných rozmerov
▪ detekcia slabých signálov
▪ pokročilý algoritmus Glasgow
▪ možnosť dotykového displeja

SE-1200
▪ 12 zvodové, 12 kanálové EKG
▪ 8‘‘ farebný LCD displej
▪ detekcia slabých signálov
▪ pokročilý algoritmus Glasgow 
▪ tlač na faxový / rolovaný /skladaný papier
▪ možnosť dotykového displeja

SE-12 EXPRESS
▪ 12 zvodové, 12 kanálové EKG
▪ 12‘‘ farebný dotykový displej
▪ detekcia slabých signálov
▪ pokročilý algoritmus Glasgow
▪ podpora Stress test

EKG – PRÍSTROJE

SE-301
▪ 12 zvodové, 3 kanálové EKG
▪ farebný dotykový displej
▪ ultra kompaktný a ľahký

SE-601
▪ 12 zvodové, 6 kanálové EKG
▪ 5,7“ farebný dotykový displej
▪ detekcia slabých signálov
▪ pokročilý algoritmus SEMIP
▪ kompaktné rozmery
▪ možnosť dotykového displeja

▪ 12 zvodové, 3/1 kanálové EKG
▪ kompaktné rozmery

SE-3 / SE-1

EKG – PRÍSTROJE



EKG – PRÍSTROJE

HOLTER SE-2003 / 2012
▪ 3/12 kanálový EKG Holter
▪ 8 dňový záznam
▪ ukladanie dát na SD kartu
▪ jednoduchý software

SA-10
monitor krvného tlaku

▪ ľahký a kompaktný
▪ veľký rozsah merania krvného tlaku                             
  od 10 mmHg do 290 mmHg
▪ proprietárny algoritmus s filtráciou    
  nežiadúceho pohybu
▪ automatické opätovné meranie pri   
  neúspešnom pokuse o meranie

SA-20
� ľahký a kompaktný ABP a EKG holter
� 3/12-zvodové EKG s detekciou    
  kardiostimulátora
� veľký rozsah merania krvného tlaku  
  od 10 mmHg do 290 mmHg
� nadčasová a pretlaková ochrana na  
  zaistenie bezpečnosti pacienta
� až 48 hodín záznamu s dvomi AA  
  batériami

Holter EKG a ABP 

MONITORY 
VITÁLNYCH FUNKCIÍ



Elite V8
▪ modulárny monitor
▪ 17“ farebný dotykový displej
▪ možnosť pripojenia transportného monitora iM20
▪ v závislosti od typu monitora možnosť merania:    
 3/5/12 zvodové EKG, RESP,NIBP, 2xTEMP,PR,     
 SpO2, 8xIBP, C.O., ICG, BIS, CO2          
 Sidestream/Mainstream, RM, Anesthesia Gas     
 Sidestream/Mainstream

Elite V6
▪ modulárny monitor
▪ 15“ farebný dotykový displej
▪ možnosť pripojenia transportného monitora iM20
▪ v závislosti od typu monitora možnosť merania:     
 3/5/12 zvodové EKG, RESP, NIBP, 2xTEMP, PR, SpO2,  
 8xIBP, C.O., ICG, BIS, CO2 Sidestream/Mainstream,    
 RM, Anesthesia Gas Sidestream/Mainstream

Elite V5
▪ modulárny monitor
▪ 10,4‘‘ farebný dotykový displej
▪ možnosť pripojenia transportného monitora iM20
▪ v závislosti od typu monitora možnosť merania:     
 3/5/12 zvodové EKG, RESP, NIBP, 2xTEMP, PR, SpO2,  
 8xIBP, C.O., ICG, BIS, CO2 Sidestream/Mainstream,    
 RM, Anesthesia Gas Sidestream/Mainstream

MODULÁRNE MONITORY VITÁLNYCH FUNKCIÍ

iM20
▪ transportný monitor
▪ 5“ farebný dotykový displej
▪ možnosť pripojenia ako modulu k rade Elite
▪ hmotnosť do 1,5 kg
▪ nárazu vzdorný, vodotesný a prachotesný
▪ možnosť meranie: 3/5/12 zvodové EKG,    
 RESP, NIBP, 2xTEMP, PR, SpO2, 2xIBP

▪ 15,6“/13,3“/10,1“ dotykový TFT-LCD displej
▪ v závislosti od typu možnosť merania:       
 3/5/6/12 zvodové EKG, RESP, NIBP, 2xTEMP, PR,  
 SpO2, 4xIBP, C.O., CO2, Sidestream/Mainstream, 
 Anesthesia Gas, Sidestream/Mainstream
▪ možnosť CNBP a iFAST merania
▪ možnosť rozšírenia o čítačku čiarových kódov

KOMPAKTNÉ MONITORY VITÁLNYCH FUNKCIÍ

iX15/12/10

iM80/70/60/50
▪ 15“/12,1“/10,4“/8,4“ farebný displej
▪ možnosť rozšírenia o dotykový displej
▪ v závislosti od typu možnosť merania: 3/5/12   
 zvodové EKG, RESP, NIBP, 2xTEMP, PR, SpO2,  
 4xIBP, C.O., CO2 Sidestream/Mainstream,    
 Anesthesia Gas Sidestream/Mainstream

iM3
▪ 8“ farebný dotykový displej
▪ možnosť merania: NIBP, PR, SpO2 a TEMP

X12/10/8
▪ 12,1“/10,1“/8,4“ farebný displej
▪ možnosť rozšírenia o dotykový displej
▪ v závislosti od typu možnosť merania: 3/5/12   
 zvodové EKG, RESP, NIBP, 2xTEMP, PR, SpO2,  
 4xIBP, C.O., CO2 Sidestream

▪ 5“ farebný dotykový displej 
▪ možnosť merania: NIBP, PR, SpO2 a TEMP 
▪ možnosť rozšírenia o čítačku čiarových kódov a  
 nabíjaciu stanicu so záznamníkom

iM3s



 MONITORY VITÁLNYCH FUNKCIÍ

MFM-CMS
centrálny monitorovací systém
▪ monitoruje a analyzuje 16 lôžok súčasne
▪ pamäť pre 240 hodín trendových dát každého      
 lôžkového monitora, s možnosťou spätného prezerania
▪ uloženie až 20 000 pacientov, každého s trendovými   
 dátami za posledných 24 hodín a 50 výskytov alarmov
▪ tlač záznamov na externej tlačiarni
▪ systém komunikuje s monitormi cez Ethernet alebo WiFi

▪ telemetrický systém
▪ možnosť merania EKG a SpO2
▪ spojenie s monitorovacou centrálou 
cez WiFi

iT20

▪ možnosť merania: PR, SpO2 a TEMP
▪ tabuľkové a trendové zobrazenie dát
▪ výdrž batérií 48 hod.

H10
kompaktný pulzný oximeter

▪ dvojfarebný OLED displej
▪ meranie SpO2, PR, PI stĺpcový graf a  
 zobrazenie pletyzmogramu

H100 B/N
pulzný oximeter

LABORATÓRNA 
DIAGNOSTIKA



point of care testing

� priateľské užívateľské rozhranie s 10,1“ dotykovým      
  farebným LCD displejom
� automatické nasávanie a kalibrácia vzoriek 
� bezúdržbový prenosný analyzátor krvných plynov
� krátky TAT cyklus
� obojstranný prenos správ do LIS/HIS/DMS
� flexibilná kombinácia testov na jednej kazete
� široký výber testov a testovacích kazet:
� Viac ako 40 meraných parametrov v jednej kazete

i20
Analyzátor krvných plynov a chémie

� priateľské užívateľské rozhranie s 7“ dotykovým  
  farebným LCD displejom
� 4 USB porty a LAN/WiFi 
� obojstranný prenos správ do LIS/HIS
� QC 3-5 úrovní kontroly
� zabudovaná čítačka čiarových kódov
� automatické nasávanie vzorky
� integrovaná tlačiareň
� 6 typov kariet s kombinovateľnými parametrami:
� 15 meraných parametrov a 20+ vypočítaných                        
  parametrov

i15
Analyzátor krvných plynov a chémie

point of care testing

CT3/iCT3
Colloidal Gold-imunoanalyzátor
● Intuitívne používateľské rozhranie s 8“ dotykovou obrazovkou 
● podporuje kvalitatívne aj kvantitatívne výsledky testov
● dostupné rôzne typy vzoriek (WB/sérum/plazma)
● jednoduchá kalibrácia/testovanie kaziet pomocou QR kódu
● vysoká citlivosť a presnosť so širokým rozsahom linearity
● do 360 testov za hodinu v Quick Mode
● podporuje pripojenie HIS/LIS

M16 
Magneticky-imunoanalyzátor
● 8,9“ dotykový LCD displej
● dvoj úrovňové QC
● automatická kalibrácia
● dostupné rôzne typy vzoriek (WB/sérum/plazma)
● vysoká citlivosť a presnosť meraní
● podporuje pripojenie HIS/LIS
● možnosti testovania: kardio, trombov, zápalov, nádorov

ClariLight CL30
Systém molekulárnej diagnostiky
● 10,1“ farebný dotykový LCD displej
● 6-kanálový slot na kazetu
● zabudovaný snímač čiarových kódov
● automatická kalibrácia
● krátky TAT cyklus
● obojstranný prenos správ do LIS/HIS
● možnosti testovania: respiračných, kriticky infekčných ochorení



Hematologické analyzátory

● plne automaticky 5 dielny dvojkomorový       
   hematologický analyzátor
● 12“ farebný dotykový displej
● kontinuálny 60 vzorkový automatický podávač
● meranie 25 parametrov + 6RUO parametrov
● možnosť vykonania do 60 testov za hodinu
● automatické otáčanie a rozpoznávanie ID vzorky
● zabudovaná čítačka RFID
● STAT pozícia umožňuje rýchlu analýzu núdzových   
 vzoriek
● obojstranný prenos správ do LIS/HIS
● 12 QC suborov

H60s/H60

H50
● 5 dielny hematologický analyzátor
● 10,4“ farebný dotykový TFT displej
● meranie 25 základných a 4 výskumných parametrov
● možnosť zobrazenia 3 histogramov a 1 korelačného   
   diagramu
● možnosť vykonania do 60 testov za hodinu
● možnosť pripojenia externej čítačky čiarových kódov
● obojstranný prenos správ do LIS/HIS
● 12 QC suborov

H30/H30Pro
● plne automaticky 3 dielny hematologický analyzátor
● 10,4“ farebný dotykový TFT displej
● meranie 24 základných parametrov
● možnosť zobrazenia 3 histogramov pre WBC, RBC a PLT
● možnosť vykonania do 60 testov za hodinu
● integrovaná termo tlačiareň
● možnosť pripojenia externej čítačky čiarových kódov
● obojstranný prenos správ do LIS/HIS
● 12 QC suborov 

OPERAČNÉ SÁLY



OPERAČNÉ SÁLY

OPERAČNÉ SÁLY
▪ hybridné operačné sály
▪ výstavba a rekonštrukcia operačných sál
▪ kompletné vybavenie operačných sál
▪ najvyššie nároky na hygienu a ľahkú údržbu
▪ moderné riešenie s jednoduchými      
 stavebnými riešeniami

OPERAČNÉ STOLY



OPERAČNÉ STOLY

TruSystem 7500
systémový operačný stôl

▪ systém vymeniteľných operačných dosiek
▪ najvyššia trieda operačného stola
▪ elektromechanický systém
▪ systém umožňuje odviezť operačnú dosku
 z nohy stola, alebo je možné odviezť celý stôl z  
 operačnej sály
▪ možnosť umiestniť ovládanie stola na stenu    
 operačnej sály
▪ noha stola umožňuje naviezť dosku z obidvoch   
 strán
▪ operačný stôl je transparentný RTG lúčom po   
 celej dĺžke
▪ monitorovanie krajných polôh a pripojených    
 segmentov
▪ maximálna hmotnosť pacienta 400 kg
▪ odľahčené segmenty s rýchlosvorkami
▪ prevedenie nohy stola: mobilné a pevne      
 prichytené k podlahe
▪ elektronický pojazd transportného vozíka

Carbon Spine

▪ univerzálny mobilný operačný stôl najnovšej   
 generácie
▪ elektromechanické funkcie: anti-/trendelenburg,  
 tilt, chrbtový a nožný segment, výškové     
 nastavenie a pozdĺžny posun
▪ elektronický pojazd stola
▪ automatická kompenzácia nerovnosti podlahy
▪ operačný stôl je transparentný RTG lúčom po  
 celej dĺžke
▪ monitorovanie krajných polôh a správneho    
 pripojenia segmentov
▪ elektronická brzda
▪ maximálna hmotnosť pacienta 450 kg
▪ odľahčené segmenty s rýchlosvorkami
▪ možnosť prepojenia s DaVinci

OPERAČNÉ STOLY

TruSystem 7000
mobilný operačný stôl



OPERAČNÉ STOLY

PST 500
mobilný operačný stôl
▪ univerzálny mobilný operačný stôl najnovšej   
 generácie
▪ elektromechanické funkcie: anti-/trendelenburg,  
 tilt, chrbtový a nožný segment, výškové     
 nastavenie a pozdĺžny posun
▪ elektronický pojazd stola
▪ operačný stôl je transparentný RTG lúčom po  
 celej dĺžke
▪ monitorovanie krajných polôh
▪ elektronická brzda
▪ maximálna hmotnosť pacienta 450 kg
▪ odľahčené segmenty s rýchlosvorkami

OPERAČNÉ STOLY

PST 300
mobilný operačný stôl
▪ univerzálny mobilný operačný stôl
▪ elektromechanické funkcie: anti-/trendelenburg,  
 tilt, chrbtový a nožný segment, výškové     
 nastavenie a pozdĺžny posun
▪ operačný stôl je transparentný RTG lúčom po  
 celej dĺžke
▪ elektronická brzda
▪ maximálna hmotnosť pacienta 400 kg
▪ odľahčené segmenty s rýchlosvorkami



Karbónové operačné 
stoly a segmenty

Karbónové 
príslušenstvo

MIS-HIP extenzia
extenzia ovládaná jednou rukou

TruSystem 7500 a AIRO CT

OPERAČNÉ STOLY OPERAČNÉ STOLY

Držiaky hlavy

Piny

▪ hliníkové, karbónové a teflónové   
 prevedenie
▪ invazívne/neinvazívne prevedenie

▪ jednorazové, sterilizovateľné
▪ pre deti, dospelých
▪ nerezové, titánové, použiteľné s   
 CT, MRI, X-Ray, Fluoroscopy



OPERAČNÉ STOLY

Tabletop pre spinálnu chirurgiu
▪ spinálna operačná doska pre systémový
 operačný stôl TruSystem 7500
▪ karbónové prevedenie
▪ množstvo príslušenstva
▪ možnosť výmeny spinálnej operačnej dosky za inú
 (všeobecná chirurgia, ortopédia, neurochirurgia...)
▪ maximálna hmotnosť pacienta v nulovej polohe 225 kg
▪ maximálna hmotnosť pacienta s pozdĺžnym posunom 180 kg
▪ odľahčené segmenty s rýchlosvorkami

Allen® Advance Table
▪ nosnosť 272 kg
▪ transparentnosť RTG lúčom po celej dĺžke
▪ univerzálny operačný stôl vhodný aj pre spinálnu chirurgiu
▪ dômyselný systém umožňuje jednoduchým spôsobom    
 pacienta otočiť a napolohovať do rôznych polôh

OPERAČNÉ STOLY

Spine System
systém pre spinálne operácie
▪ možnosť pripojenia k rôznym typom  
 operačných stolov

Head Positioning System
držiaky hlavy
▪ jednoduchý systém ovládania bez 
nutnosti skrutkovania kĺbov



OPERAČNÉ STOLY

Lift-Assist®
Beach Chair

Hug-U-Vac®
Lateral Positioner Arm Traction Device

Easy Irrigation Tower

Elite Stirrups with Lift-Assist

▪ rozoberateľný chrbtový segment

▪ vak fixujúci pacienta v laterálnej polohe ▪ zaťaženie do 18,2 kg

▪ gynekologické nohy ovládané   
 jednou rukou
▪ rôzne veľkosti

▪ výškové nastavenie vakov

Schlein Hand Positioner
OPERAČNÉ LAMPY

Inteligencia vo forme svetla
Operačné lampy od Nemeckého výrobcu TRUMPF sú lídrom vo svojej triede. 
So svojimi vynikajúcimi parametrami osvetlenia, extrémne adaptabilnou a energeticky 
efektívnou technológiou predstavujú vrchol prémiového segmentu operačných 
svietidiel. Lampy sa vyrábajú v mobilnom, nástennom a stropnom prevedení.



iLED 7
▪ intenzita osvetlenia 160 000 lux
▪ regulácia intenzity osvetlenia
▪ životnosť LED segmentov ≥60 000 hod.
▪ regulácie teploty farby
▪ automatický manažment tieňa
▪ automatická fokusácia lampy
▪ automatická regulácia intenzity osvetlenia
▪ predpríprava na WiFi HD kameru
▪ WiFi ovládanie lampy

▪ intenzita osvetlenia až 160 000 lux
 (v závislosti od typu lampy)
▪ regulácia intenzity osvetlenia
▪ životnosť LED segmentov ≥60 000 hod.
▪ možnosť regulácie teploty farby
▪ možnosť automatickej fokusácia
▪ možnosť automatickej regulácia intenzity
▪ možnosť zabudovania HD kamery

▪ možnosť umiestnenia kamery na treťom  
 ramene lampy alebo v hlave lampy
▪ kamera s HD rozlíšením
▪ digitálna archivácia
▪ odosielanie údajov cez Ethernet

OPERAČNÉ LAMPY

TruLight 
5000/3000

Kamerový systém
2D / 3D

STROPNÉ STATÍVY 
LÔŽKOVÉ RAMPY 
STROPNÉ MOSTY



STROPNÉ STATÍVY

Stropné statívy
▪ navrhnuté pre špeciálne požiadavky operačných sál
▪ pozostávajúce z jedného alebo dvoch samostatne   
 otočných ramien
▪ podľa požiadaviek zákazníka sa konfigurujú zásuvky,   
 medicínske plyny s manometrami, poličky, odkladacie  
 zásuvky a iné voliteľné komponenty
▪ poskytujú podporu chirurgom
 a anestéziológom s ohľadom na ich požiadavky
▪ ramená statívov sú polohovateľné vo vertikálnom    
 smere pneumaticky alebo pomocou elektromotorov

Lôžkové rampy

Stropné mosty

STRETCHER



STRETCHER

STRETCHER
▪ multifunkčné transportné vozíky na prevoz pacienta
▪ konštrukcia z vysoko odolného eloxovaného hliníka
▪ materiál matracu je z vysokoelastickej a vysokohustej peny
▪ možnosti polohovania: zmena výšky, zlom chrbtovej časti, 
anti/trendelenburg

ELEKTROCHIRURGICKÉ 
GENERÁTORY

Charakteristika
elektrochirurgických generátorov
▪ minimálna termálna nekróza a redukcia       
 vzniku jaziev
▪ automatické nastavenie výstupného výkonu     
 pre hladký a precízny rezací efekt pri najnižšom   
 výkone pre maximálnu bezpečnosť pacienta



ELEKTROCHIRURGICKÉ GENERÁTORY

SURTRON TOUCH
HP 300/400W
univerzálny elektrochirurgický 
generátor

SURTRON TOUCH 200W
univerzálny elektrochirurgický 
generátor

SURTRON 
univerzálny elektrochirurgický 
generátor 120W

SURTRON D 
univerzálny elektrochirurgický 
generátor 50W

SURTRON D 
univerzálny elektrochirurgický 
generátor 80W

▪ s funkciou vessels sealing – uzatváranie ciev
▪ so systémom„DUO“ nazávislé simultánne rezanie  
 a koagulácia s dvomi pracovnými nástrojmi
▪ TUR mód – bipolárne rezanie
▪ možnosť pripojenia argónovej jednotky
▪ možnosť pripojenia odsávača splodín

▪ s funkciou vessels sealing – uzatváranie ciev
▪ TUR mód – bipolárne rezanie DEFIBRILÁTORY



DEFIBRILÁTORY

DefiMonitor EVO

DefiMonitor XD

▪ manuálny / plnoautomatický
▪ kardiostimulátor (pacer)
▪ pulzný oximeter
▪ 12-kanálové EKG
▪ NIBP, 2xTeplota
▪ EtCO2, 2xIBP
▪ synchrónny / asynchrónny režim
▪ hlasová navigácia
▪ termotlačiareň
▪ archivácia údajov na CF kartu
▪ nárazuvzdorný

▪ manuálny / plnoautomatický
▪ kardiostimulátor (pacer)
▪ pulzný oximeter
▪ 6-kanálové EKG
▪ synchrónny / asynchrónny režim
▪ hlasová navigácia
▪ termotlačiareň
▪ archivácia údajov na CF kartu
▪ nárazuvzdorný

▪ manuálny / plnoautomatický
▪ bifázická defibrilácia
▪ pulzný oximeter
▪ 6-kanálové EKG
▪ hlasová navigácia
▪ archivácia údajov 
 na CF kartu
▪ nárazuvzdorný

▪ plnoautomatický
▪ bifázická defibrilácia
▪ jednokanálové EKG
▪ hlasová navigácia
▪ archivácia údajov na CF kartu
▪ nárazuvzdorný

HeartSave 6S

HeartSave AED

INJEKČNÉ A INFÚZNE 
PUMPY



Injekčné pumpy

Infúzne pumpy

Centrálny 
monitorovací 
systém

▪ bezpečné a spoľahlivé
▪ vynikajúca presnosť dávkovania
▪ citlivý senzor na detekciu oklúzie
▪ automatická detekcia objemu striekačky
▪ použiteľné všetky štandardné striekačky
▪ záznam udalostí

▪ bezpečné a spoľahlivé
▪ presné dávkovanie
▪ jednoduchá konštrukcia
▪ použiteľné všetky štandardné IV sety
▪ knižnica liekov
▪ rôzne režimy dávkovania
▪ záznam udalostí

▪ monitorovanie injekčných
a infúznych púmp
▪ súčasné monitorovanie až 50 zariadení
▪ centrálny monitorovací systém
▪ komunikuje cez Ethernet alebo WiFi

INJEKČNÉ A INFÚZNE PUMPY

KOMPLETNÝ KATALÓG NA VYŽIADANIE
Nemocničný nábytok a nábytok do operačných sál

ĎALŠIE PRÍSTROJE

Spotrebný materiál pre elektrochirurgiu
▪ jednorazové / autoklávovateľné elektródy a inštrumenty
▪ neutrálne elektródy, perá, pinzety a káble k inštrumentom
▪ rôzne prevedenia inštrumentov: nelepivé, titánové, s preplachom,…



NIMAG, s.r.o.
Apollo Business Center II 
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421-2-555 68 102
Tel.: +421-2-555 68 103
Fax: +421-2-555 68 104
E-mail: nimag@nimag.sk

SERVIS
Tel.: +421-2-555 68 102 
GSM: +421-908-710 062
GMS: +421-917-133-790
E-mail: servis@nimag.sk

OBCHOD
Tel.: +421-2-555 68 102
GSM: +421-905-257 958
GSM: +421-905-257-959
E-mail: obchod@nimag.sk

www.nimag.sk


