
  
 

Ανοξείδωτο τραπέζι χειρουργείου, OP – System 
(τραπέζι ειδικών χειρουργικών επεμβάσεων) 

 

 

Τραπέζι εξέτασης και χειρουργείου OP – SYSTEM της εταιρίας PANNO.MED Austria. 
Σχεδιασμένο σε συνεργασία με κορυφαίους και εξειδικευμένους χειρουργούς από όλον τον 
κόσμο. Επιτρέπει τη διενέργεια ακόμη και των δυσκολότερων ή/και των πλέον ειδικών – 

απαιτητικών επεμβάσεων, όπως για παράδειγμα δυσπλασία του ισχύου, ολική αρθροπλαστική, 
αρθροσκοπήσεις, λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, οφθαλμολογικές επεμβάσεις κ.λ.π.). 
 

Διατίθεται σε δύο τύπους: α). με επίπεδη και β). με διαιρούμενη (V) επιφάνεια. 

 

 
 
Τα μεταλλικά μέρη του τραπεζιού είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
πολύ υψηλής αντοχής (τύπου 304). Χωρίς βαμμένα ή χρωμιωμένα μέρη. Η επιφάνειά του έχει 

διαστάσεις 130 x 50 εκατοστά και μπορεί να πάρει κλίση μέχρι και 40ο ως προς τη μεγάλη της 
διάστασή και 15ο ως προς τη μικρή της διάσταση. Κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικό υλικό 
το οποίο επιπλέον είναι ακτινοδιαπερατό, δηλαδή κατάλληλο για τη λήψη ακτινογραφιών.  

Η δυνατότητα ανύψωσής της, κυμαίνεται από 59 ως 99 εκατοστά. Οι κινήσεις της ρυθμίζονται 
και ελέγχονται πλήρως από ηλεκτρικό μοτέρ, αθόρυβο στη λειτουργία του. 
 

 

 
 
  



 

Διαθέτει σύστημα για τη συγκράτηση του κατοικίδιου, το οποίο αποτελείται από τέσσερις (4) 

δέστρες ιστιοπλοϊκού τύπου, τοποθετημένες περιφερειακά στην επιφάνειά του. Το «στήσιμο» 
του τραπεζιού είναι τέτοιο που επιτρέπει στο χειρουργό να χειρουργεί καθιστός.  

Διαθέτει τέσσερις (4) ρόδες διαμέτρου 75mm, δύο από τις οποίες με φρένο, που μετατρέπουν 
το τραπέζι σε κινητό. Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα αν συνυπολογίσει κανείς ότι το τραπέζι 
συνοδεύεται και από ειδική επιφάνεια για λήψη ακτινογραφιών (στην ανοξείδωτη επιφάνεια θα 

ήταν αδύνατη). Έτσι ο χειρουργός μπορεί να μετακινεί το ζώο στους χώρους της κλινικής και να 
δουλεύει με λιγότερο κόπο αφού δεν απαιτείται η χρήση φορείου.  
Το επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης είναι 120 κιλά. Το OP-System μπορεί να δεχτεί μεγάλη σειρά 

από  αξεσουάρ όπως στατώ ορού, τραπεζάκι εργαλείων, ανοξείδωτο κουβά συλλογής υγρών, 
ρυθμιζόμενα πλευρικά στηρίγματα, στηρίγματα ποδιών με σφιγκτήρες, ανοξείδωτη επικλινόμενη 
επέκταση με πλέγμα (για συλλογή υγρών από το χειρουργείο, καθαρισμό δοντιών κλπ.), κ.ά.  
 
 

   

Εγκάρσια (πλευρική) κλίση, αριστερά 
και δεξιά, κατά 40° μέσω ηλεκτρικού 

μηχανισμού (ιδανική π.χ. για 
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις) 

Κλίση μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού  
κατά 15° προς και τις δύο πλευρές 

Συρτάρι για τοποθέτηση 
ακτινογραφικής κασσέτας 

 
 

   

Επέκταση διαστάσεων 30 x 30cm Επέκταση διαστάσεων 50 x 30 cm Σύστημα ελέγχου OP-System 

 
 

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται: 

• Τραπέζι OP-System με ρόδες  

• Συρταρωτή, ακτινοδιαπερατή επιφάνεια, κατάλληλη για λήψη ακτινογραφιών  

• OP-rails για προσαρμογή των διαθέσιμων αξεσουάρ 

• 4 δέστρες ιστιοπλοϊκού τύπου  

• Χειριστήριο (joystick control box) 

 

     



 
 

 
Αξεσουάρ για το τραπέζι OP-System 
 

 

    

Βάση στήριξης ορού Narcotic bow 
Βάση πρόσδεσης άκρου,  

με σφιγκτήρες 
Ζεύγος από ρυθμιζόμενα  

πλευρικά στηρίγματα 

 
 

 
   

Ανοξείδωτη επικλινόμενη 
επέκταση, με πλέγμα 

Τραπεζάκι εργαλείων 
Βάσεις στήριξης των 
αγκώνων του γιατρού 

Επέκταση των OP-rails 

 
Για να προστεθεί όποιο από τα παραπάνω accessories της Panno.Med στο τραπέζι VETLIFT, είναι υποχρεω-
τική η αγορά των OP – rails (set) καθώς όλα τα accessories προσαρμόζονται πάνω στο  OP – rails (set). 
 

 

 

OP-rails set of 4  Ιστιοπλοϊκές δέστρες 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

Η έκδοση με διαιρούμενη (V) επιφάνεια 
 

            
 

 


