Q-Flow™ Mobile
Den prisbelönta operationslampan
Q-Flow™ i en flexibel mobil modell

Förstklassig belysning där
det verkligen behövs
Den suveräna operationslampan Q-Flow™ är förstavalet för alla operationsteam.
Lampans prisbelönta och banbrytande funktioner är tillgängliga exakt när och var du
behöver dem.
Q-Flow™ Mobile är en intelligent och lätthanterlig lösning för alla slags
operationsrum. Inbyggt batteri och funktionell design gör den mycket flexibel.
Q-Flow™ Mobile har utmärkta belysningsegenskaper med en djup ljuspelare och det
lätthanterliga intuitiva användargränssnittet ger dig full kontroll över alla funktioner.

Det här är Q-Flow™ Mobile:
• Kan utrustas med alla Q-Flow™
lamphuvuden.

• Strömlinjeformad låg profil och
stänksäker bas.

• Lätthanterlig.

• Upp till 3 timmars drift med
inbyggt batteri.

• Robust konstruktion.

Intuitive Sterile
Surgeon Control
(Intueri™)

Optimerad luftflödesdesign –
Q-Flow™

Sterila funktioner
i handtaget med
laser som visar
användarinstruktioner.

Dynamisk hinderkompensation
(DOC™)
Merivaaras
dynamiska
skuggreducering
(DOC™) i
i-modellerna ger
optimalt ljus vid
alla förhållanden,
till och med
då ljusstrålen
är blockerad.
Intensiteten
i övriga ljusstrålar ökar och ljuset i
operationsområdet kompenseras för att
bibehålla den perfekta belysningen på
operationsplatsen.

Mått

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

LÅT DET
VARA LJUST
ÖVERALLT
Red Dot Design Award
Q-Flow™ har vunnit det prestigefyllda internationella designpriset Red Dot
och vann 2017 även Finlands mest ansedda designpris, Fennia-priset.
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