
Stropní stativ COLUMNA – vytvořený 
pro kritické oblasti a operační sály

Stropní stativy Tedisel jsou vytvořené pro používání na jednotkách intenzivní péče 
a operačních sálech.

Stropní stativy, instalované na jednotkách intenzivní péče, umožňují zdravotnickému personálu rychle 
zareagovat na jakoukoliv situaci.
 

Stropní stativy, instalované na operačních sálech, nesou a propojují lékařské přístroje, potřebné pro 
nejrůznější druhy zásahů, a udržují kabely mimo okolí operačního stolu. Tím je zajištěna ergonomie pra-
covního prostředí a bezpečné umístění monitorovacích zařízení.
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Technická specifikace

Brzdy > Všechny spoje prodlužovacích ramen jsou vybavené pneumatickými brzdami (a navíc  
i mechanickými třecími brzdami), umístěnými v každém spoji a ovládanými tlačítky v ergono-
mických rukojetích, nacházejících se na stativu (na vyžádání lze dodat s elektromagnetickými 
jednotkami).

Ramena > Ramena ulehčují zdravotnickému personálu přístup k lékařským zařízením.
V závislosti na prostoru, který je na operačním sále k dispozici, a používaných lékařských zaříze-
ních, lze zvolit různý typ ramene.

PŘIPEVNĚNÍ TYP R:
Otočný stativ s přímým 
uchycením na strop.

PŘIPEVNĚNÍ TYP SA:
Jednoduché rameno.

PŘIPEVNĚNÍ TYP DA:
Dvojité rameno.

PŘIPEVNĚNÍ TYP TM:
Dvouramenný stativ.

1.

2.
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Distribuční box

Výška 500‐750‐1000‐1250 mm

Čistá hmotnost* 15‐22‐26‐35 kg

Otáčení 330 °C

Brzdy pneumatické

* Čistá hmotnost bez komponent

SA – jednoduché rameno

Rameno 600 mm 580 kg 964 kg

Rameno 800 mm 420 kg 701 kg

Rameno 1000 mm 320 kg 551 kg

Rameno 1200 mm 260 kg 433 kg

DA – Dvojité rameno

Ramena 600 + 600 mm 265 kg 448 kg

Ramena 600 + 800 mm 220 kg 371 kg

Ramena 600 + 1000 mm 180 kg 313 kg

Ramena 800 + 800 mm 180 kg 309 kg

Ramena 800 + 1000 mm 150 kg 263 kg

Ramena 800 + 1200 mm 130 kg 226 kg 

Ramena 1000 + 1000 mm 130 kg 223 kg

Stropní deska 48,3 kg 85 kg

Spojovací deska 
jednoduchého ramene

15,3 kg 55 kg

Spojovací deska dvojitého ramene 38,2 kg 55 kg

Hmotnost jednoduch. r. 600 mm 37 kg 35 kg

Hmotnost jednoduch. r. 800 mm 40 kg 40 kg

Hmotnost jednoduch. r. 1000 mm 43,5 kg 46 kg 

Hmotnost jednoduch. r. 1200 mm 47 kg 51 kg

Nosná trubka 12 kg / 1 metr 701 kg

Tažná síla jednoduchého ramene < 30 N < 50 N

Tažná síla dvojitého ramene < 30 N < 50 N

Brzdy prodlužovacího ramene pneumatické

Zvolený typ připevnění Max. zatížení TDS400 Max. zatížení TDS600

Komponenta Čistá hmotnost TDS400 Čistá hmotnost TDS600
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Design > Typ stropního stativu a jeho přívodů pro operační sál by měl být zvolen podle typu ope-
račního sálu, ve kterém bude instalován, jakož i podle druhu prováděných zásahů.
 
Typy stropních stativů:

• stropní stativy pro všeobecnou chirurgii
• anesteziologické stropní stativy
• endoskopické stropní stativy
• doplňkové stropní stativy pro uchycení přístrojů

Stropní stativy Tedisel dokážou uvnitř omezeného prostoru propojit a nést širokou řadu zařízení. 
Zajišťují ergonomické a funkční rozvržení pracovního prostoru, a to jak s ohledem na zdravotnický 
personál, tak i s ohledem na pacienta.

Mezi zařízení, nacházející se na moderních operačních sálech, patří:

• ploché obrazovky
• počítače
• zařízení pro endoskopii
• HD kamery
• audiovizuální řešení
• zobrazovací systémy
• systémy pro neuronavigaci
• archivační a komunikační systémy

Stropní stativy Tedisel se skládají ze tří extrudovaných hliníkových profilů. Dva boční profily 
nesou elektrické, telekomunikační a plynové systémy, zadní profil obsahuje dvě zabudované stan-
dardní technické lišty.

3.

Technické lišty > Stropní stativy Tedisel jsou vybavené dvěma standardními, vertikálními tech-
nickými lištami, zabudovanými v extrudovaném profilu (zadní profil), na které je, stejně tak jako 
na vertikální tyče, možné zcela bezpečně umístit police, police se zásuvkami a jiné příslušenství.
 
Mimoto nabízíme rovněž možnost zabudování technických lišt přímo do polic, čímž je možné další 
navýšení nosné kapacity pro příslušenství.

Údržba a čištění > Pro zajištění rychlé údržby je vnitřek našich stropních stativů přístupný z čela. 
Plynulé a zjednodušené linie zajišťují snadné čištění.

4.

5.
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Příslušenství > Příslušenství stropních stativů závisí na typu operačního sálu, ve kterém je stropní 
stativ instalován, jakož i na druhu zásahů, které jsou zde prováděny.

K příslušenství stropních stativů patří:
 
• police
• zásuvky
• vertikální tyče
 
Tyto slouží jako nosné konstrukce pro různé příslušenství, jako infuzní přístroje, infuzní stojany, 
monitory atd.

6.

Dvojitá vertikální tyč

Průměr tyče 38 mm

Výška tyče 1000 mm

Čistá hmostnost 6 kg

Police

Délka 425 x 430 mm

Čistá hmostnost 8,3 kg

Čistá hmotnost  
s technickými konzolami

9 kg

Maximální zatížení 50 kg

Police se zásuvkou

Délka 425 x 430 x 115 mm

Čistá hmostnost 13 kg

Čistá hmotnost  
s technickými konzolami

13,7 kg

Maximální zatížení 50 kg

Foto z realizací
•  
•  
•  
•
•
•
•
• 
• 

Nemocnice Bellvitge | Barcelona – Španělsko
Klinika Fátima | Sevilla – Španělsko
Nemocnice Llevant | Palma de Mallorca – Španělsko
Lékařské centrum Oktyabrsky | Rusko
Nemocnice Ansari Saleh | Indonésie
Lékařské centrum jižních Filipín | Davao – Filipíny
FN Plzeň Chirurgie | Česká republika
FN Plzeň ORL a URL | Česká republika
Walter Praha | Česká republika

Z našich referencí
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Elektrický systém

Jmenovité napětí 110/230 Vca

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitý proud 10A nebo 16A na 1 obvod, 
20A a 25A volitelně

Maximální počet obvodů maximálně 10 obvodů a 4 
zásuvky na 1 obvod

Přeprava a skladování*

Teplota okolního prostředí ‐10°C až +60°C

Relativní vlhkost 20% – 80%

*Podmínky pro skladování v délce max. 15 týdnů.

Podmínky okolního prostředí

Teplota okolního prostředí +10°C až +40°C

Relativní vlhkost max. 75%

Klasifikace

Směrnice 93/42/EHS Třída II B

Prohlášení o shodě EU

Produkt TEDISEL MEDICAL splňuje ustanovení směrnice 
93/42/EHS (směrnice o zdravotnických prostředcích), 
podmínky normy UNE‐EN‐ISO 11197 (zdravotnické napájecí 
jednotky) a normy EN ISO 13485 (medicinální plyny).

Osvětlení (volitelné)

Polohovatelné osvětlení 5 W

Plynový systém

Stlačené plyny 5 bar

Přívod stlačeného  
vzduchu‐dusíku 
k vzduchovým motorům

10 bar

Typ plynu kyslík, medicinální plyny, 
oxid dusný, vakuum, 
anestetické plyny

Materiály

Konstrukce hliník (tloušťka 3 mm)

Trubky nerezová ocel

Police hliník/AISI 304  
s epoxid. nátěrem

Technické konzole nerezová ocel

Kombinace s jinými zdravotnickými přístroji

Produkt TEDISEL může být vybavený lékařskými  
přístroji jiných výrobců.

Nezbytné informace k instalaci prosím sledujte 
v pokynech poskytnutých příslušným výrobcem.

CE 0197

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Certifikační středisko Am Grauen Stein

51105 Kolín nad Rýnem

Technické údaje
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Kvalita

Produkty Tedisel Medical splňují podmínky ISO 9001, jakož i podmínky pro udělení označení CE. Napl-
nění těchto podmínek bylo prověřeno certifikačním orgánem TÜV Rheinland.

Všechny produkty Tedisel Medical podléhají evropské směrnici 93/42. Produkty musí splňovat stanovené 
požadavky různých kritérií klasifikace. Produkty Tedisel Medical jsou vyvíjeny a vyráběny za dodržení 
shora uvedené směrnice.
 
Mimo uvedenou směrnici došlo u všech elektrických zařízení k homologaci a certifikaci elektrické bezpeč-
nosti a elektromagnetické kompatibility dle UNE EN 11197. Systém řízení společnosti a veškeré produkty 
pro rozvod medicinálních plynů jsou navíc certifikovány systémem  kvality EN ISO 13485.


