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Vestavěné operační sály

Společnost Hypokramed je

 konzultace, návrh dispozice,

Vestavěné operační sály

tradičním a zkušeným dodava-

 zpracování dokumentace,

CRC® Hypokramed projektujeme

telem sofistikovaných vestavě-

 řízení subdodávek,

a realizujeme tak, aby maximálně

ných operačních sálů, hybridních

 kompletní realizaci založenou

vyhovovaly nárokům uživatelů.

operačních sálů a multifunkčních

na námi řízené výrobě při použití

Výsledkem je funkční řešení založe-

operačních sálů pod obchodním

nejmodernějších technologií,

né na dokonalé znalosti prostředí,

názvem CRC® Hypokramed, kde

 dodávky, montáž, instalaci,

možnostech a vlastnostech jednotli-

v rámci kompletních dodávek

 uvedení do provozu, zaškolení,

vých komponent.

poskytuje:

 servis,
 inovace.
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Vestavěné operační sály

Vestavěné operační sály
CRC® Hypokramed: výhody
a přednosti
Modulární, variabilní systém používá při výstavbě nejmodernějších

 krátká doba výstavby, špičková
kvalita.

lze vyrobit podle přání zákazníka
buď ze dvou, či jednoho kusu.

technologií a komponentů certi-

U toho je hlavní předností minimali-

fikovaných dle platné legislativy

Obkladové panely svým provede-

zace horizontálních mezer. Vestavě-

(akustický útlum, požární odolnost,

ním splňují nejnáročnější požadavky

né operační sály CRC® Hypokramed

mimostředné a vodorovné zatížení,

na kvalitu, variabilitu a hygienické

splňují vysoký hygienický a funkční

zdravotní nezávadnost).

požadavky.

standard. Díky odnímatelným
panelům je v případě nutných

Hlavní výhody:

oprav a jejich úprav snadný přístup

Možná technická provedení:

k profesním instalacím, současně
 přesná výroba všech komponen-

 nerezové,

je snadná instalace nových pří-

tů systému pomocí počítačem

 pozinkované,

strojů a technologií. Mimo prostor

řízených strojů,

 skleněné,

vlastních operačních sálů umožňuje

 další, dle požadavků zákazníka.

stavebnicový systém řešit i jejich

 minimalizace nákladů na provoz

zázemí.

a údržbu,
 umožnění adaptace na nejmo-

Všechny nabízené varianty jsou

dernější lékařské technologie,

odolné proti dezinfekci a čisticím

 flexibilní, lehce demontovatelný

prostředkům běžně používaným

systém,

v nemocnicích. Obkladové panely

Vestavěné operační sály
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Vestavěné
operační sály

Modulární operační stoly
od společnosti TRUMPF
měřeno lidskými parametry
Současné požadavky na operační

Nabízíme Vám kompletní nabíd-

Naše pojetí principu modularity

stoly jsou vyšší než kdykoliv před-

ku plně modulárních mobilních

znamená, že veškeré komponenty

tím. Naším nejdůležitějším standar-

operačních stolů a systémových

mohou být vzájemně kombinovány

dem je zajištění bezpečnosti pro

operačních stolů s vysokou nosností

s jakýmkoliv TRUMPF operačním

lidské zdraví v průběhu léčby. To je

až do 450 kg.

stolem. Znamená zajištění maxi-

to, o co se snažíme především.

mální flexibility, úsporu nákladů,
a zároveň přátelskost k uživateli.

Můžete se spolehnout na kvalitu
TRUMPF, která garantuje absolutní
bezpečnost, uživatelskou podporu
a variantní řešení významně snižující náklady.
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Současné požadavky
na operační stoly jsou vyšší
než kdykoliv předtím. Naším
nejdůležitějším standardem
je zajištění bezpečnosti pro
lidské zdraví v průběhu léčby.
To je to, o co se snažíme
především.

Vestavěné
operační sály
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Vestavěné
operační sály
hybridní
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Vestavěné
operační sály
multifunkční

1

Poznámky

Vestavěné operační sály
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HYPOKRAMED s.r.o.
Plzeòská 113, 150 00 Praha 5
Èeská republika
Telefon: +420 255 739 401-3
Fax: +420 255 739 404
E-mail: hypokramed@hypokramed.cz
www.hypokramed.cz
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