Q-Flow™ Mobile
Den prisvindende operationslampe
Q-Flow™ fås nu med endnu flere
valgmuligheder

Fremragende belysning
hvor du behøver den
Q-Flow™ Mobile er den avancerede mobile belysning, der kan bruges af ethvert
kirurgisk team. Dens prisvindende og revolutionerende funktioner findes nu, præcis
hvor og hvornår du har brug for dem.
Q-Flow™ Mobile er en intelligent og let transportabel løsning til enhver
operationsstue Dens integrerede batteri og funktionelle udformning giver
fremragende fleksibilitet. Q-Flow™ Mobile har fantastiske belysningsegenskaber med
en dyb lyssøjle, og dens brugervenlige, intuitive grænseflade giver dig fuldkommen
kontrol over alle funktioner.

Dette er Q-Flow™ Mobile:
• Udstyret med alle Q-Flow™lampehoveder til lave lofthøjder.
• Let transportabel.

• Strømlinet lav profil og stænktæt fod.
• Op til 3 timers uafhængig
strømforsyning med indbygget
batteri.

• Stabil konstruktion.

Intuitive Sterile
Surgeon Control
(Intueri™)

Optimeret luftstrømsdesign –
Q-Flow™

Dynamic Obstacle Compensation
(DOC™)

Mål

Merivaaras
Dynamic Obstacle
Compensation
(DOC™) i
i-modeller yder
perfekt belysning
til enhver situation,
selv når der
bliver skygget
for lysstrålen.
Styrken af de
resterende lysstråler forøges, og der
kompenseres for lyset i operationsstuen,
så den ideelle belysning fastholdes på
operationsstedet.

Vægt
6i/6 Mobile: 100 kg
4i/4 Mobile: 98 kg

LAD DER
BLIVE LYS
OVERALT.
Red Dot Design Award
Q-Flow™ har vundet den meget prestigefyldte internationale designpris
Red Dot samt Finlands mest anerkendte designpris Fennia i 2017.
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