
GENEL AMAÇLI AMELİYAT MASASI90201169
GENEL ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Sırt hareketi yukarı : 0 - 75o Sırt hareketi aşağı : 0 - 22o 

Tilt sol : 18o

Ayak bölümü yukarı / aşağı : 10° / 90° 
Baş bölümü yukarı / aşağı :  50° /90°

Boyuna kayma hareketi geri : 15 cm

Minimum yükseklik : 71 cm

Trendelenburg pozisyonu : 0 - 18o Ters trendelenburg pozisyonu : 0 - 18o

Tilt sağ : 18o

Ayak bölümü yatay hareketi : 90°   
 

Boyuna kayma hareketi ileri : 15 cm

Maximum yükseklik : 111 cm

AKSESUARSIZ 

GÖVDEYE ENTEGRE KONTROL PANEL

KOL DESTEĞİ

YAN DESTEĞİ

DİZ DESTEĞİ

ANESTEZİ ÇERÇEVESİ

VÜCUT TESPİT KEMERİ
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 ■ Genel amaçlı ameliyat masası cerrahi operasyonda yüksek derecede güvenliği 
sağlanması ve hastanın ideal bir şekilde pozisyon alması için tasarlanmıştır.

 ■ Ameliyat masasının alçalıp – yükselmesi, trendelenburg, ters trendelenburg, sağ 
– sol lateral tilt, sırt bölümü ve boyuna kayma hareketleri el kumandası ile kontrol  
edilebilen elektro – hidrolik sistem vasıtası ile yapılmaktadır.

 ■ Baş ve ayak bölümleri istenildiğinde yerinden çıkartılabilir özellikte olup gazlı  
amortisör sistemiyle ayarlanmaktadır. 

 ■ Masanın hareket sistemi paslanmaz çelik malzemeden kolon şeklinde tasarlanarak 
dış etkenlere ve sıvı girişine karşı korunmuştur.

 ■ Ameliyat masası üst tablasında X-Ray geçirgen özelliğe sahip kompakt laminat 
(HPL) ve poliüretan malzeme kullanılmıştır. 

 ■ Poliüretan minder sökülüp takılabilir özellikte ve kolaylıkla temizlenebilmektedir.
 ■ Aksesuar takılabilmesi için masanın yan kısımlarında paslanmaz çelik ray sistemi 
bulunmaktadır.

 ■ Teker sistemi sayesinde kolaylıkla hareket ettirilebilmektedir.
 ■ El kumandasıyla devreye girebilen sabit ayaklar sayesinde ameliyat masası stabil 
konumda kalabilmektedir.

 ■ Masa uzunluğu        :     204 cm
 ■ Masa genişliği         :     52 cm
 ■ Güvenli çalışma kapasitesi     
(Aksesuarlar dahil)       :     180 kg

 ■ Ağırlık        :     ~ 150 kg
 ■ Hacim        :     0,68 m3

 ■ Masa sabitleştirme       :     Mekanik olarak

 ■ Güç kaynağı         :     110 ~ 240V 50 ~ 60Hz
 ■ Güç        :     850 VA

Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir.   
Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.
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