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столИ оПЕРаціЙНі

ЕлЕКтРоННИЙ оПЕРаціЙНИЙ стіл 
T3600
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Електронний операційний універсальний стіл T3600 засто-
совується для торакальної, абдомінальної ,нейрохірургії, 

лоР-хірургії, гінекологічної, акушерської та урологічної хірур-
гії.

Міцна конструкція: виготовлена з нержавіючої сталі, стійка 
до корозії, легко миється.

Не потребує підключення до електромережі під час зви-
чайного використання: вбудована акумуляторна батарея 
може працювати з T3600 протягом 15 днів (стандартно) при 
повному заряді. Два контролери: контролер виносний (пульт 
керування) і панель керування, що дозволяє швидко реагува-
ти в екстрених ситуаціях; є резервна система, якщо/або під-
система керування не працює. Пульт керування автоматично 
блокується, якщо протягом 1 хвилини не натискається жодна 
клавіша, щоб уникнути непланового позиціонування.

ложе столу обладнано знімним набором рентген-прозорих 
панелей, що дублюють секції ложе. це дає змогу робити рент-
генівські знімки на касетах. Конструкцією столу передбачено 
використання рентгенівських апаратів типу с-дуга для вико-
нання рентгенівських знімків на секції для голови, спинній 
секції, секціях для ніг та опорах для рук.

управління блокування / розблокування п’єдесталу ви-
конується за допомогою гідравлічного пристрою, що робить 
T3600 простим у переміщенні та стабільним при блокуванні.

В опціональному оснащенні операційного столу в наявно-
сті є панелі які розширюють діапазон застосування столу май-
же у всіх галузях хірургії.

Матрац виготовлений з високоякісного, міцного та легкого 
для чистки матеріалу.

Висока надійність компонентів моторного приводу.
Простий перехід в стандартне положення, швидко повертає 

операційний стіл в горизонтальне положення після завершен-
ня хірургічної операції.

Режими керування

•	 Електро-гідравлічне керування: регулювання висоти 
столу, нахил столу вперед і назад, ліворуч і праворуч, 
складання панелі вгору і вниз, складна увігнута та опукла 
поза, блокування та розблокування п’єдесталу

•	 Контроль циліндрів: складання вгору і вниз панелей для 
ніг

•	 Механічне регулювання: виведення на борт ноги, та регу-
лювання висоти мосту нирок

Технічні параметри
•	 Довжина ложа столу: 2020 мм
•	 ширина ложа столу: 520 мм (за винятком бічної рейки)
•	 Регульований діапазон висоти столу: від 700 до 1100 мм 

(за винятком матраців)
•	 Кут нахилу тренделенбург / тренделенбург: 30 ° / 30 °
•	 Кут нахилу вліво / вправо: 20 ° / 20 °
•	 спинний відділ вгору / вниз: 80 ° / 40 °
•	 Панель для ніг складається вниз під  кутом: 90 °
•	 Кут відведення панелей для ніг: 180 ° (панелі для ніг 

знімні і змінні)) 
•	 Висота ниркового валику: 128 мм

Технічна 
специфікація

Довжина столу 2020 мм
ширина столу (без бічних рейок) 520 мм
Висота столу (без матрацу) 680-1080 мм
тренделенбург / антітренделенбург 30о/30о

бічний нахил (ліворуч / праворуч) 20о/20о

задня панель вгору / вниз 80о/45о

головна частина вгору / вниз 30о/45о

Частина під ноги вгору / вниз 20о/90о

Частина під ноги розведення 180о

згинання 15о/30о

Рефлекторні кути 50о/30о

Підйомник з нирковим мостом, вгору 128 мм
Вхідна потужність AC 50/60Hz
Живлення акумулятора DC 24 V 12AH
Вага, кг 297
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Нирковий валік

Регульована задня панель

Можливість знімання панелей Урологічне позіціонування

Аноректальні приставки



25

Додатковий головний тримач (опція) Столик анестезіологічний (опція)

Розділення ніг Пульт керування

Додатковий нирковий валік (опція)
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столИ оПЕРаціЙНі

Приставка для нейрохірургії Додатковий тримач

Гінекологічні / Урологічні тримачі

Ортопедична тракційна система на візкуОртопедична тракційна система


