TANITIM
KULLANIM AMACI VE KULLANIM ALANLARI
BETA BİOMEDİKAL OTE 2005 model numaralı Ameliyat Masaları, geniş aksesuar seçenekleri ile
genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, ortopedi, kbb, göz, nöroloji ve bir çok alanla ilgili operasyonlarda
yüksek verimle kullanılmaktadır. Tıbbi operasyonlarda hastanın istenilen pozisyonları alabilmesi için
özel olarak dizayn edilmiştir.
Ameliyat Masasının üst tablası baş, sırt, oturma ve ayak bölümü (sağ-sol) olmak üzere dört ana
bölümden oluşmaktadır. X-ışınları geçirebilen masa üst tablası 50 mm kalınlığında özel vinlex kılıflı
poliüretan minderlerle kaplıdır. Masanın taşıyıcı ayağı paslanmaz çelik malzemeyle kaplıdır.
Masanın yukarı-aşağı, sırt ve trendelenburg hareketleri el kumanda seti ile kontrol edilmektedir. Sag
sol tilt hareketi mekanik olarak kumanda edilmektedir. Mikroprosesörlü el kumanda seti ile farklı
masa pozisyonları kolaylıkla yapılabilmektedir.
Masanın baş ve ayak bölümleri mekanik olarak ayarlanabildikleri gibi tamamen masadan
ayrılabilmektedirler. Bağımsız el kumandası ile sırt bölümüne istenen hareketler verilebilmektedir.
Masanın oturma bölümünde, perineal yaklaşımı kolaylaştıracak açıklık bulunmaktadır. Masanın
taşıyıcı ayağı C-kollu röntgen sistemi ile kullanıma uygun olarak yan kenarda tasarlanmıştır.
Masa şebeke gerilimi ile çalışmaktadır. Ayrıca masada, opsiyonel olarak elektriğe ihtiyaç duymadan
30 dakika çalışmasını sağlayan otomatik şarjlı bir batarya sistemi bulunmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÇALIŞMA GERİLİMİ
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
MASA EBADI
YÜKSELTME(MİNDERSİZ)
BAŞ BÖLÜMÜ(YUKARI/AŞAĞI)
SIRT BÖLÜMÜ(YUKARI/AŞAĞI)
AYAK BÖLÜMÜ(AŞAĞI)
YANLARA AÇILMA
LATERAL TİLT(SOL/SAĞ)
TRENDELENBURG/
TERS TRENDELENBURG
AKSESUARLAR
STANDART AKSESUARLAR
Anestezi çerçevesi
Vücut destek
Kol destek (Uzun saplı)
Kol destek (Kısa saplı)

1 ad
2 ad
1 ad
1 ad

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
Jinekolojik diz destek
2 Ad
Jinekolojik drenaj tepsisi
Omuz destek
2 ad
Film kaset tepsisi
Ay başlık
Çivili başlık
Ortopedik traksiyon ataçmanı

220 V 50 Hz
130 Kg
50X190 cm
70-102 ELEKTRİKLİ
300 900
850 350 ELEKTRİKLİ
900 MANUEL
900 MANUEL
170 ELEKTRİKLİ
300 ELEKTRİKLİ

CİHAZIN KURULUMU VE KULLANIMI KURULUM
Masanın ambalajını açtıktan sonra kurulacağı yere götürünüz. Terazileme kelebek kolları ile masa
sallanma kımıldama ve kayma yapmayacak şekilde masayı dengeli hale getiririniz ve zemine
sabitleyiniz. Masanın ayak bölümlerini ve başlığını aşağıda açıklandığı gibi masaya monte ediniz.
Operasyon sırasında kullanılacak masa aksesuarlarını, aksesuar raylarına takınız. Elektrik kablosunu
soketine takıp, elektrik kablosunun ucunu topraklı prize taktıktan sonra masa kullanıma hazır hale
gelmektedir.

