
Oświetlenie operacyjne w 4d

Lampy operacyjne



„W STERIS nie próbujemy produkować  
jednej lampy pasującej wszystkim lecz system  
lamp adaptujący się do Twojej specjalności.” 

Jean-Marie L’Hégarat – Dyrektor ds. badań i rozwoju
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      Wyjątkowy design

XLED® SYSTEM LAMP OPERACYJNYCH NOWEJ GENERACJI

STERIS kontynuuje ponad stuletnie doświadczenie na polu sprzętu medycznego
Nasz cel: użyteczne innowacje!

Nowe spojrzenie na lampy
Nasi inżynierowie całkowicie odmienili oświetlenie operacyjne wykorzystując rewolucyjny 
koncept: plamę. To właśnie sprawia że rodzina XLED® jest bezkonkurencyjnym 
rozwiązaniem na rynku: od lampy z pojedynczym ogniskiem do adaptowalnej, 
wieloogniskowego sytemu pokrywającego wszystkie dziedziny chirurgii. Bez względu na 
konfigurację XLED® oferuje idealne oświetlenie dla każdego rodzaju chirurgii.

KOMPLETNY SYSTEM LAMP 
OPERACYJNYCH XLED®

Lampa XLED1

Lampa XLED4

Lampa XLED3

Lampa XLED

UNIKALNY DESIGN 
Optymalny przepływ laminarny
Opływowy I otwarty kształt czasz XLED® pozwala na 
optymalny przepływ powietrza z nawiewu laminarnego, 
dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.
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XLED® OFERUJE WSZYSTKIE ZALETY TECHNOLOGII LED

Diody Led… 
Nie wszystkie Ledy są takie same! STERIS wybrał najlepsze Ledy by zapewnić 
doskonałą jakość światła:
• Trwałość ≥ 50 000 godzin
•  Bezkonkurencyjny współczynnik odwzorowania barw (Ra=95) i szczególnie wysoki 

współczynnik R9 dla nasyconej czerwieni – 97
• Jednolity snop światła bez efektu tęczy podnosi komfort pracy
• 160 00 lx przy plamie świetlnej o średnicy 25 cm

Bezcieniowość 

20 diod Led z każdego segmentu 
wytwarza 20 oddzielnych snopów światła, 
które sa idealnie na siebie nałożone. 
Dzięki temu nawet gdy pole operacyjne 
zostanie częściowo przysłonięte nadal jest 
prawidłowo oświetlone.

Wyjątkowy system Wavelens
Dostępny, jako wyposażenie 
standardowe w czaszach XLED3 i XLED4 
ten opatentowany system pozwala 
na zmianę średnicy plamy świetlnej. 
Zmiana jest prosta i intuicyjna: nie ma 
potrzeby ponownego ogniskowania czy 
repozycjonowania czaszy lamy. Jakoś 
swiatła pozostaje bez zmian.

XLED® WYJĄTKOWA JAKOŚĆ OŚWIETLENIA CHIRURGICZNEGO

Dlaczego używamy białych Ledów?
Światło emitowane prze białe Ledy jest stałe: jego właściwości nie ulegają zmianie w trakcie ich życia. 
Technologia białych diod Led dojrzała i oferuje szerokie spektrum zalet.

• Prosty i wydajny system 
Białe Ledy nie wymagają rekalibracji a co za tym idzie kosztownej corocznej obsługi.

• Doskonałe odwzorowanie barw
Białe diody XLED® gwarantują precyzyjne odwzorowanie barw – cecha szczególnie ważna w  przypadku 
zabiegów gdzie istotne znaczenie nabiera odwzorowanie czerwieni – różne odcienie czerwieni są łatwe 
do odróżnienia.  

Osiągi
Segmenty, które tworzą system XLED® zapewniają również lepsze odprowadzenie ciepła 
przez co zwiększają trwałość Led i pozwalają na utrzymanie stałych parametrów.

EC 
LIGHT

160 00 lx przy plamie  
świetlnej o średnicy 25 cm



XLED® UŻYTECZNA I UNIKALNA INNOWACJA

2  ŁATWE STEROWANIE
Podwójna kontrola: sterowanie 
dostępne z czaszy lampy a także 
ze ściennego dotykowego panelu 
sterowania.

3  KONSERWACJA
XLED® jest kompatybilny ze wszystkimi 
procedurami. Świadomy wybór 
materiałów i jakość wykończenia 
wyznaczają gładkie powierzchnie, 
silikonowe uszczelki itp… 

1  ZWROTNOŚĆ
Dzięki swojej różnorodności system XLED® 
zapewnia łatwość pozycjonowania nawet w 
niskich pomieszczeniach. 

1 3

2

Z XTND® OTWIERA DROGĘ  
DO SALI OPERACYJNEJ GOTOWEJ NA PRZYSZŁOŚĆ!
Zawiesie XTND® zaprojektowane  przez STERIS oferuje szerokie możliwości 
adaptacji do Twoich potrzeb.
XTND® architektoniczne rozwiązanie dla sal operacyjnych
Pojedyncze zawiesie sufitowe umożliwia montaż szerokiego wachlarza 
akcesoriów (lampy operacyjne, monitory, kamery itp.)  nawet w ciasnej 
przestrzeni. Kompaktowe zawiesie pozwala na instalację systemu nawet 
w niskich pomieszczeniach. Rodzina XTND® oferuje także długie ramiona 
nośne by zapewnić kompatybilność z hybrydowych salach operacyjnych z 
nawiewem laminarnym.
XTND®: elastyczność  
W każdym dowolnym momencie po instalacji dodaj jedną lub więcej 
dodatkowych osi w zgodzie z Twoimi potrzebami.
XTND®: integralność sygnałów HD
STERIS XTND®: umożliwia innowacyjność w zakresie integralności sygnałów 
HD. Dzięki nowej generacji pierścieni ślizgowych oferuje mniej połączeń dla 
optymalnej transmisji sygnałów z Twoich urządzeń HD.
XTND®: łatwe do instalacji
XTDN® jest nie tylko kompatybilny z wieloma istniejącymi instalacjami ale 
jego łatwość obsługi I serwisu ułatwi organizację Twojej sali operacyjnej przy 
minimalnym czasie wyłączenia sali z użytku.

UPROSCZONE PROJEKTOWANIE 
TWOJEGO BLOKU 
OPERACYJNEGO 
XTND® kompetencje inżynierów STERIS 
STERIS posiada wieloletnie doświadczenie 
w sprzęcie na bloki operacyjne a także nabył 
solidne doświadczenie w projek-

towaniu bloków operacyjnych. 
Nasz nowy program S3D do 
projektowania w połączeniu z 
naszym zespołem projektantów 
pozwoli CI na stworzenie i 
optymalizację wyposażenia 
Twojego bloku operacyjnego.
Dzięki oprogramowaniu 
STERIS 3d stwórz wizualizację i 
konfigurację Twojego przyszłego 
bloku operacyjnego jest szybkie 
i intuicyjne.



UWAGA SKUPIONA NA OBRAZIE

Integracja sali operacyjnej łączy diagnostykę 
obrazową z przesyłem audio I video – dwie 
najszybciej rozwijające się technologie na świecie. 
System Harmony iQ® zapewnia najnowsze 
rozwiązania w zarządzaniu obrazem HD, przesyłem 
danych i zarządzaniu sygnałem.

Wbudowana w lampę XLED® kamera umożliwia 
zespołowi chirurgicznemu obserwować zabieg na 
monitorach medycznych przeznaczonych do pracy 
w środowisku sali operacyjnej.
Sygnał video może być również transmitowany w 
celach szkoleniowych przez videokonferencję.
Obsługa kamery:
 • Z czaszy
 • Z panelu ściennego
 • Z systemy Harmoy iQ

Łatwy dostęp do poszczególnych 
funkcji z panelu na lampie:
• Zoom

• Rotacja obrazu
• Kontrola jasności
• Balans bieli
• Ostrość

Nowy system zawiesi XTND® w połączeniu z kamerą 
HD w lampie XLED® i monitorami medycznymi 
zapewnia imponującą jakość obrazu oraz doskonałą 
reprodukcję barw.

System nagrywający VuCapture® 
jest prostym i zintegrowanym 
rozwiązaniem dla sygnałów video 
oraz rejestracji obrazów jak i ich dru-

kowania w rozdzielczości do 1080p.



Oddział intensywnej terapii nie 
potrzebuje takiego samego oświetlenia 

jak blok operacyjny czy choćby sala porodowa: 
ilość i jakość potrzebnego światła będą różne. Dzięki swojej 

modułowej budowie rodzina XLED® zapewnia odpowiednie rozwiązanie 
dla wszystkich.

ISTNIEJE XLED® DLA KAŻDEJ PROCEDURY CHIRURGICZNEJ



• Kardiochirurgia
• Torakochirurgia
•  Chirurgia 

naczyniowa

XLED4/XLED3 z opcjonalną kamerą i dwoma monitorami

Konfiguracja 

• Chirurgia ogólna
• Ginekologia
• Okulistyka
• Neurochirurgia
• Otolaryngologia

XLED3/XLED3 z opcjonalną kamerą i jednym monitorem

• Aż do 2x 160 lx dostępnego światła
• Regulowane pole operacyjne w zakresie 25-30 cm
• Redukcja cieni
• Zimne światła bezpieczne dla tkanek
• Brak wpływu na nawiew laminarny
• Standardowo wyposażone w oświetlenie ambient

OŚWIETLENIE AMBIENT
Procedury endoskopowe są obecne w 
każdej dziedzinie chirurgii.
System XLED® dzięki standardowemu, 
regulowanemu oświetleniu ambient 
spełnia te wymogi.benefits

Konfiguracja 



Les +
Korzyści

• Do 90 klx dostępnego światła
•  Czasza umożliwia bezkolizyjne 

pozycjonowanie względem pola 
operacyjnego

•  Stała wielkość plamy świetlnej – 16 cm
•  Optymalna do oświetlenie głębokiego pola 

operacyjnego

•  Czasza satelitarna
• OIT
• SOR

•  Przygotowanie 
pacjenta

•  Gabinet 
zabiegowy

XLED1XLED2 i XLED1

•  Do 110 lx dostępnego światła
•   Stała wielkość plamy świetlnej – 

25 cm
•  Dostępne na pojedynczym 

przegubie

• Sale porodowe
• Stomatologia i otolaryngologia

• Lekkie i łatwe w pozycjonowaniu
• Standardowe oświetlenie ambient
• Brak wpływu na nawiew laminarny
•  Opcjonalne dodanie uchwytu 

monitora i/lub kamery
• Opcjonalna kamera HD

XLED3/XLED2 

• Otolaryngologia
• Neurochirurgia
• Ortopedia

Korzyści Korzyści

Konfiguracja Konfiguracja Konfiguracja 



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA XLED®

Ilość diod Led 20 40 60 80

Maksymalne natężenie światła w odl. 1 m.** 90 klx przy plamie o śr. 
16 cm

110 klx przy plamie o 
śr. 25 cm

160 klx przy plamie o śr. 
25 cm

160 klx przy plamie o śr. 
25 cm

Średnica plamy (d10) 160 mm / 6’’ 250 mm / 10’’ 250-300 mm /10-12’’ 250-300 mm /10-12’’

Średnica czaszy 490 mm / 19’’ 665 mm / 26’’ 695 mm / 27’’ 785 mm / 31’’

Charakterystyka plamy Mała plama Stała plama Wavelens w 
standardzie

Wavelens w 
standardzie

Temperatura barwowa (Tk)* 4 400 4 400 4 400 4 400 

CRI (współczynnik odwzorowania barw)- Ra * 95 95 95 95

R9 (współczynnik odwzorowania abrwy czerwonej)* 97 97 97 97

Wgłębność oświetlenia L1+L2 (*)
Wersja 2000 przy 20% Ec
Wersja 2009 przy 60% Ec

1480 mm / 58’’
580 mm / 23’’

1230 mm / 48’’
660 mm / 26’’

1140 mm / 44’’
638 mm / 25’’ 

1050 mm / 41’’
510 mm / 20’’

Przewidywana trwałość Led 50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h

Opcjonalna kamera HD - HD HD -

XLED1 XLED2 XLED3 XLED4

INSTALACJA 
Zasilacz elektryczny  
System XLED® może być z łatwością instalowany w 
dowolnym pomieszczeniu.
•  Zasilacz ścienny dla szybkich instalacji w salach 

operacyjnych
•  Ścienny panel kontrolny i oddzielny zasilacz dla 

dyskretnych isntalcji

*  : Wartość ±6% zgodnie z  IEC60601-2-41
**  :  Wartość ±10% zgodnie z  IEC60601-2-41

System XLED® jest urządzeniem medycznym I-szej klasy. W celu bezpiecznej eksploatacji urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz oznaczeniami na naklejkach.

I jeszcze więcej akcesoriów na:
www.steris-lesindispensables.com



STERIS: STAŁE ZAANGAŻOWANIE

STERIS Centre of Excellence łączy działy sprzedaży, marketingu, administracji, 
projektowania, badania I rozwoju  na terenie Europy, środkowego Wschodu i Afryki. 
Taka struktura pozwala na zarządzaniem procesem produkcyjnym wszystkich oferowanych 
przez STERIS od wyposażenia bloków operacyjnych czy centralnych sterylizacji.

XLED®: ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM OŚWIETLENIA 
CHIRURGICZNEGO
Zużywając około 85W w swojej najmocniejszej konfiguracji dostarczającej 160 klx XLED® 
ma wyjątkowo niski pobór mocy. Zakład produkcyjny we Francji wraz z poddostawcami 
w znacznym stopni przyczynił się do redukcji śladu węglowego.

PRODUKCJA W EUROPIE: WYBÓR STERIS
Dla STERIS wybór miejsca produkcji w Europie nie był przypadkowy. To część naszego 
nacisku na jakość:
• Całościowa kontrola jakości dla wszystkich produktów 
• Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia europejskich inżynierów i techników
• Integracja najlepszych europejskich dostawców
• Monitoring potrzeb naszych klientów
• Redukcja naszego śladu węglowego 

EC 
design

EC 
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Parametry techniczne mają jedynie charakter informacyjny. STERIS zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wcześniejszej informacji o tym.
Zdjęcia nie są umownie wiążące. Dziękujemy firmie GE Healthcare za udostępnienie sprzętu. Zdjęcia: AnaelB – Ref: M245PL, 2017-01, Rev. A. XLED

STERIS OFFICES WORLDWIDE
Belgium  + 32 3 304 95 44
Canada  + 905 677 0863
China  + 86 10 5900 3786
France  + 33 5 56 93 94 94
Germany  + 49 221 4661 20 30
India  + 91 33 2367 5150

Italy  + 39 02 213 034 1
Latin America  +55 11 3372 9499
Malaysia  + 60 3 7954 9822
Russia  + 7 499 737 7733
Singapore  + 65 68 41 7677
Spain  + 34 91 658 5920

STERIS SAS
116 avenue de Magudas
33185 Le Haillan - France
Phone : +33 (0) 5 56 93 94 94
Fax : +33 (0) 5 56 93 94 95
E-mail : contact_sst@steris.com

www.steris-healthcare.com

www.steris-lesindispensables.com

STERIS plc.
5960 Heisley Road - Mentor,
OH 44060-1834 - USA
+ 1 440-354-2600

STERIS, WSPÓLNA PRACA Z BLOKAMI OPERACYJNYMI OD PONAD 70 LAT
Z ponad 14 000 pracowników STERIS jest jednym z głównych graczy na rynku urządzeń medycznych. Pracując dla ponad 25 000 klientów z ponad 80 krajów na całym świecie STERIS zapewnia kompleksową ofertę 
dla całego bloku operacyjnego: stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolumny sufitowe oraz system zintegrowanej sali operacyjnej. STERIS IPT – dział firmy zajmujący się myciem, dezynfekcją i sterylizacją oferuje 

kompleksowe rozwiązania w tym zakresie dla szpitali i innych jednostek zajmujących się ochroną zdrowia.


