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LEIKKAUSSALISSA 
LEIKKAUSPÖYTÄ ON HOIDON 
PERUSTA. 
Se on paikka, jossa kirurgit aloittavat potilaan ohjaamisen 
kohti toipumista. Se on paikka, johon hoitajat, teknikot 
ja asiantuntijat kokoontuvat taatakseen toimenpiteiden 
tasaisen kulun. Se on paikka, jossa potilaita tuetaan ja 
asemoidaan tämän kriittisen elämänhetken ajan.

Kaikkien näiden toimintojen keskipisteessä panokset ovat 
korkealla. Ja niin pitäisi olla myös standardien.

TUTUSTU HILLROMIN PST 500 -LEIKKAUSPÖYTÄÄN. 

Tämä monipuolinen, helppokäyttöinen pöytä kestää toimenpiteiden määrät ja 
vaihtelevuuden, jotka kohtaat joka päivä, ja auttaa sinua tukemaan potilaitasi ja 
yhtenäistämään työnkulkua.

Oikeanlainen leikkauspöytä ei ole vain pöytä, vaan se on myös perusta, jolla hoito 
tapahtuu. Vahvalla perustalla mikä tahansa on mahdollista.
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TEHOKAS
Modulaarinen rakenne, ergonominen käsittely, 360 asteen kuvaus ja 
merkkivalojärjestelmä auttavat sinua yhtenäistämään työnkulun ja kohtaamaan 
enemmän potilaita – nopeammin.†

INTUITIIVINEN
Pöydän asetukset ovat nopeita määrittää ja helppoja käyttää kevyiden 
komponenttien, automaattisesti kohdistuvan kytkentäjärjestelmän ja intuitiivisen 
kauko-ohjaimen ansiosta.

TURVALLINEN
PST 500 -leikkauspöytä on 454 kg:n kantokykynsä, törmäyksenvalvontansa ja 
automaattisen korkeudensäädön lattialukitusjärjestelmänsä ansiosta turvallinen 
sekä potilaille että käyttäjille.*

MONIPUOLINEN
Yksi pöytä tukee monenlaisia asentoja, joita tarvitaan erilaisiin kirurgisiin 
käyttötarkoituksiin. Näin se auttaa kasvattamaan investointisi arvoa ja 
laajentamaan toimenpidekapasiteettiasi.

454 kg

* Kantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon mukaan.  
Lisätietoja on käyttöohjeessa.

†360 asteen kuvausominaisuus erityisten hiilikuitukomponenttien ansiosta.



YLEISKIRURGIA 
YKSI VAHVA PERUSTA.
USEITA ASENTOJA.  

BARIATRIA
Jaettu jalkaosa laparoskooppista 
mahalaukun toimenpidettä varten

PST 500 tukee joustavasti 
monenlaisia kirurgisia 
toimenpiteitä, joita 
suoritat joka päivä. 
Määritä vain pöydän ja 
lisävarusteiden tarvittava 
kokoonpano, niin saat 
erinomaisen alustan 
jokaiselle toimenpiteelle.
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KILPIRAUHANEN 
Selinmakuuasento 
kilpirauhaskirurgiaa varten

KARDIOVASKULAARINEN
Selinmakuuasento kardiovaskulaarisia 
toimenpiteitä varten, mukaan lukien 
C-kaaren käyttö

MUNUAINEN 
Sivusuuntainen asento munuaisen 
poistoa tai rintakehän kirurgiaa 
varten

OFTALMOLOGIA / KORVA-, 
NENÄ- JA KURKKUALUE
Selinmakuuasento 
päätukijärjestelmällä oftalmologian 
ja korva-, nenä- ja kurkkualueen 
kirurgiaa varten

GYNEKOLOGIA/UROLOGIA
Litotomia-asento gynekologista tai 
urologista kirurgiaa varten



ORTOPEDIA
PST 500 -pöytä tarjoaa 
mahdollisuuden käyttää samaa 
pöytää sekä yleiskirurgiaan että 
moniin ortopedisiin toimenpiteisiin.

LANTIO 
Laajennussarja tukee jalkojen traktiota 
ja lantion niveltähystystä

OLKAPÄÄ
Rantatuoliasento niveltähystystä ja 
olkapään avokirurgian toimenpiteitä 
varten

KÄSI
Liitettävä laajennuskappale kädelle 
yläraajan paikallaan pitämistä ja 
tukemista varten
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REISI JA LANTIO
Mini-invasiivinen (MIS) lantion 
artroplastia

POLVI
Esteetön pääsy artroskopiaa varten



SELKÄRANKA- JA 
NEUROKIRURGIA
Erityisiä, yhden toiminnon 
pöytiä ei tarvita. Selkäranka- ja 
neurokirurgian toimenpiteet 
voidaan suorittaa PST 500 
-leikkauspöydällä sen joustavan 
kokoonpanon ja lisävarusteiden 
ansiosta.

SELKÄRANKA
Selkärankakirurgia korkealla C-kaarella
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360 
Pöydän röntgensäteilyä 
läpäisevä pöytälevy ja 
hiilikuitulaitteet tekevät 
360 asteen kuvauksesta 
helppoa. Lisäksi voit 
asemoida C-kaaren 
tarvitsemaasi asentoon 
kätevän pitkittäissuuntaisen 
liukualueen ansiosta.

360 ASTEEN NEUROKIRURGIA
Joustava pään asemointi kolminivelisellä 
sovittimella 3D-neurokirurgiaa varten

NEUROKIRURGIA
Neurokirurgia istuma-asennossa auttaa 
posteriorisessa kallokirurgiassa

* 360 asteen kuvauskyky erityisten 
hiilikuitukomponenttien ansiosta.

asteen
kuvaus tehty helpoksi*



INTUITIIVINEN 
MUOTOILU

Monipuolinen 
pöytälevy
Laajan kallistusalueen ansiosta oikea 
asento on aina saavutettavissa.

Nopea 
käyttöönotto
Pöydän kevyiden komponenttien 
ja automaattisesti kohdistuvan 
kytkentäjärjestelmän ansiosta 
käyttöönotto ja muutosten tekeminen 
on nopeaa ja helppoa. 

Tasaiset pinnat 
Sileät pinnat helpottavat puhdistamista.

Innovatiivinen 
merkkivalojärjestelmä
Värikoodatut LED-valot kertovat pöydän tiloista, kuten 
jarruasetuksista, akun lataustasosta ja virhetilasta vähentäen 
hälytysten aiheuttamaa hoitohenkilökunnan uupumista.

Olemme suunnitelleet 
PST 500 -leikkauspöydän 
helppokäyttöiseksi, jotta 
kirurginen tiimisi voi keskittyä 
siihen, mikä on tärkeintä – 
edessään olevaan potilaaseen.
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* 360 asteen kuvauskyky erityisten hiilikuitukomponenttien 
ansiosta. 

†  Kuormankantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon 
mukaan. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

§ Pöytää tulisi käyttää ensisijaisesti kauko-ohjaimella. Kauko-
ohjain myydään erikseen.



Törmäyksen 
valvonta
Vältä törmäykset ja niihin liittyvät riskit.

Kuvauksen tuki
Pöytälevyn lähes 40 cm:n liukuman 
ansiosta C-kaaren käyttö on helppoa, 
ja hiilikuitukomponentit mahdollistavat 
360 asteen kuvauksen.*

Potilaan painon suuri 
kantokyky
Pöydän kantokyky on jopa 454 kg, joten sitä voidaan käyttää 
monenlaisille potilaille.†

Intuitiivinen 
muotoilu
Kaikki käyttöelementit on värikoodattu, 
minkä ansiosta käyttö on nopeaa ja 
helppoa.

Intuitiivinen 
langallinen tai 
langaton kauko-ohjain§

 Taustavalaistua kauko-ohjainta on 
helppo käyttää heikosti valaistuissa 
ympäristöissä. Kauko-ohjain on saatavissa 
langallisena tai langattomana mallina. 
Sen kuvakkeet, värit ja symbolit vastaavat 
ohjauspylvään merkintöjä, jolloin käyttö on 
yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

Helppo siirtää
Kaksoispyörät ja viides 
vakiopyörä auttavat sinua 
siirtämään pöytää sinne, missä 
tarvitset sitä.
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TEKNISET TIEDOT

PST 500 -leikkauspöytä

Pöytätason mitat P 107 cm x L 60 cm

Pöydän nettopaino 250 kg

Korkeudensäätö 59,8 cm – 114,8 cm ± 0,5 cm

Trendelenburg / käänteinen Trendelenburg ± 35° (± 2°) 

Kallistaminen ± 25° (± 2°) 

Pitkittäisliuku
40 cm ± 0,5 cm
pääpuoli: 20 cm / jalkopää: 20 cm

Yhtenäisen selkäosan säätöalue ± 90° (± 2°)

Yhtenäisen jalkaosan säätöalue +90° / –105°

Nolla-asemointi
Pöytälevyn osien samanaikainen automaattinen 
korkeudensäätö

Maksimikokonaiskuorma 454 kg*

PST 500 perustuu Hillromin 
vahvaan kokemukseen kirurgiasta ja 
korkealaatuisesta suunnittelusta – 
hinnalla, joka ei horjuta budjettiasi. Se 
on suunniteltu tosielämän kirurgisiin 
ympäristöihin – myös sellaiseen kuin sinun.

*Kantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon mukaan. Lisätietoja on käyttöohjeessa.
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ASIANTUNTIJAHUOLTO. 
VALMIINA, KUN TARVITSET 
MEITÄ.

PST 500 antaa sinun osoittaa mahdolliset ongelmat ja 
maksimoida näin laitteen käyttöajan.

 Helppo pääsy pylvääseen ja jalustaan

 Integroitu intuitiivinen virhediagnoosin näyttöjärjestelmä

 Kauko-ohjain näyttää automaattisia huoltomuistutuksia 

 Merkkivalojärjestelmä ilmaisee huollon tarpeen



INNOVATIIVINEN  
MERKKIVALO- 
JÄRJESTELMÄ

Perusta, jonka sinä ja potilaasi ansaitsette

50+
YHTEENSOPIVAA 
LISÄVARUSTETTA

454 kg
MAKSIMIKUORMA*

360 
asteen

KUVAUS†

TÖRMÄYKSEN 
VALVONTA 

MONENLAISIA 
KIRURGISIA 
KÄYTTÖTARKOITUKSIA

ja laaja valikoima asentoja

3. osapuolen
lisävarusteet

Vakiosivukaiteet, joihin sopivat
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*Kantokyky voi vaihdella pöydän kokoonpanon mukaan. Lisätietoja on käyttöohjeessa.
†360 asteen kuvauskyky erityisten hiilikuitukomponenttien ansiosta.



130 E. Randolph St. Suite 1000, Chicago, IL 60601

PST 500 on tarkoitettu lääkäreiden ja pätevän hoitohenkilökunnan käyttöön. Tämä lääkinnällinen laite on säädösten alainen terveydenhoitotuote, jossa on 
säädöstenmukaisuuden osoituksena CE-merkintä. Hill-Rom kehottaa käyttäjää lukemaan huolellisesti lääkinnällisten laitteiden mukana toimitetut ohjeet, 
joissa on neuvottu turvallinen ja asianmukainen käyttö.  Terveydenhuoltolaitosten henkilöstö on vastuussa lääkinnällisten laitteiden asianmukaisesta 
käytöstä ja ylläpidosta. Hill-Rom pidättää oikeuden muuttaa muotoilua, teknisiä ominaisuuksia ja malleja ilman erillistä ilmoitusta. Ainoa Hill-Romin 
myöntämä takuu on sen tuotteiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myönnetty nimenomainen kirjallinen takuu. TRUMPF Medizin Systeme  
GmbH + Co. KG on Hill-Rom Holdings, Inc:n tytäryhtiö.

© 2020 Hill-Rom Services, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.  APR42402 versio 3  22-JOULUKUUTA-2021  FI – EMEA

Paras leikkaushoito alkaa turvallisuuden ja tuen vahvalla perustalla. Lisätietoja 
PST 500 -pöydästä on osoitteessa hillrom.com.

TIETOJA HILLROMISTA
Hillrom on maailmanlaajuisesti toimiva lääkinnällisen teknologian johtava toimittaja, jonka 10 000 
työntekijällä on yhteinen päämäärä: lopputulosten parantaminen sekä potilaiden että hoitajien 
kannalta kehittämällä verkkohoitoa. Innovaatiomme vaikuttavat päivittäin yli 7 miljoonaan potilaaseen 
ympäri maailmaa. Ne auttavat tekemään diagnooseja ja antamaan hoitoa aikaisin, parantavat 
leikkaushoidon tehokkuutta ja nopeuttavat potilaiden toipumista yksinkertaistamalla hoitoon 
liittyvää tiedonsiirtoa ja siirtämällä hoitoa lähemmäksi kotia. Nämä tulokset ovat mahdollisia 
verkkoon yhdistettyjen älyvuoteiden, potilasnostinten, potilasarviointi- ja -valvontateknologioiden 
sekä hoitajien yhteistyövälineiden, hengityshoitolaitteiden, edistyneen leikkaussalilaitteiston ja 
monien muiden ratkaisujen ansiosta, joista saadaan käytäntöön sovellettavia, reaaliaikaisia tietoja 
potilaspaikalla. Lisätietoja on osoitteessa hillrom.com.


