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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Świetlna innowacja, 
czyli nowoczesne lampy operacyjne

Postęp techniczny, który można 
zaobserwować na salach opera-
cyjnych, nie ominął również lamp 

operacyjnych. Rozwiązania bazujące 
na halogenowych żarówkach odchodzą 
powoli w zapomnienie. Obecne urządze-
nia oparte na technologiach diodowych 
zapewniają chirurgom nieporównywalnie 
większy komfort pracy.

KLAROMED − polski prekursor 
lamp operacyjnych LED
Dokonując wyboru lampy operacyjnej, 
warto pomyśleć o innowacyjnych rozwią-
zaniach. Jednym z nich jest dwufunkcyj-
ny uchwyt sterylny. Uchwyt ten pozwala 
na bezpośrednią kontrolę najważniejszych 
parametrów bezpośrednio przez operato-
ra. Jest to możliwe dzięki regulacji poziomu 
natężenia światła i średnicy pola operacyj-
nego tym samym uchwytem sterylnym, 
obsługiwanym przez chirurga.

KLAROMED jako jeden z pierwszych wy-
posażył lampy operacyjne w dwie kamery 
o jakości HD. Jedna kamera znajduje się 
w osi symetrii czaszy, a druga w osi zawie-
szenia sufitowego lampy. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu można rejestrować zarówno sam 

proces operacji, jak i towarzyszące wydarze-
nia rozgrywające się na bloku operacyjnym. 

KLAROMED to dbałość o szczegóły
W pracy chirurga istotna jest precyzja. 
KLAROMED podnosi komfort pracy bloku 
operacyjnego poprzez dokładne wykona-
nie i dbałość o parametry. Homogeniczny 
charakter światła w każdym miejscu po-
la operacyjnego oraz niska emisja ciepła 
w kierunku pola operacyjnego to istotne 
czynniki wyróżniające lampy plusLED. 
Wszystkie lampy firmy KLAROMED to dba-
łość o najdrobniejsze niuanse koloru tkanki, 
które można dostrzec dzięki wysokiemu 
współczynnikowi barwy R9 (czerwonej) 
równemu 96. Warto podkreślić, że do-
świadczenie oraz stała obecność polskie-
go serwisu, dbającego o pełną sprawność 
oraz niezawodność, powinny być silnym 
wyznacznikiem doboru lamp na każdy blok 
operacyjny.

Lampy operacyjne a system INTEGRACJI 
bloku operacyjnego 
Obecnie lampy operacyjne przestają być 
wyłącznie źródłem światła, a stają się czę-
ścią większych systemów umożliwiających 

archiwizowanie procedur chirurgicznych 
oraz pozwalających na komunikację po-
między salą operacyjną a światem ze-
wnętrznym. Standardem staje się powiąza-
nie zakupu lamp operacyjnych z procesem 
integracji sal operacyjnych. 

KLAROMED oferuje na polskim rynku au-
torski system integracji Integrator. Jedną 
z ciekawych i unikalnych w skali światowej 
funkcjonalności, które oferuje Integrator, 
jest sterowanie lampami przy pomocy od-
powiednich prostych gestów, co pozwala 
na obsługę sprzętu ze strefy sterylnej. Do-
datkowe możliwości sterowania urządze-
niami zapewniają takie innowacyjne ak-
cesoria, jak bezprzewodowe przełączniki 
nożne czy nowoczesne tablety. 

Dla wielu klientów istotną sprawą po-
zostają wciąż ograniczenia budżetowe, 
dlatego lampy operacyjne KLAROMED 
to światowej klasy produkty w rozsądnej 
cenie. Zapraszamy do kontaktu.  q
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