
 

 

LAMPY DIAGNOSTYCZNE, ZABIEGOWE, 

OPERACYJNE - MAŁE  

 



 

MODEL ZDJĘCIE OPIS 

Lampa 

Badawczo-

Zabiegowa 

FLH-2 

HALOGEN ze 

statywem na 

pięciu kółkach 

(z gęsią szyją, 

bezcieniowa) 

ORDISI 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa FLH-2 HALOGEN przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach 
zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach 
kosmetycznych...  Długość ramienia lampy (gęsiej szyi): 92 cm. 

PARAMETRY:  

     napięcie wejściowe: 220-230V,  

     natężenie: 50-60Hz,  

     napięcie wyjściowe: 12V,   

     moc halogenu: 50 W,  

     dwa tryby jasności światła,  

     średni czas żywotności halogenu: 4000h,   

     natężenie światła:  

         142 000 lux - przy 30 cm,  

         61 000 lux - przy 50 cm,  

         16 000 lux - przy 100 cm,   

     temperatura barwowa: 3100 K,  

     wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 

     długość kabla zasilającego: 4 m, 

     długość ramienia: 92 cm, 

     lampa posiada certyfikat CE.  

     W zestawie wózek jezdny o stabilnej aluminiowej podstawie (trwale 
malowanej proszkowo) z regulacją wysokości lampy. 

 Gwarancja 



 
Lampa 

Badawczo-

Zabiegowa 

FLH-233Z LED, 

z mocowaniem 

do ściany (z 

gęsią szyją, 

bezcieniowa) 

ORDISI 

 

 

 

 

   CECHY: 

Budowa projektora lampy oparta na konstrukcji dobrze znanej z lampy przejezdnej lub 

ściennej lampy FLH-2 LED. Lampa FLH-2 LED przeznaczona jest do pracy w gabinetach 

lekarskich, salach zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, 

salonach kosmetycznych itp. Elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" pozwala na 

dokładne oświetlenie badanego pola. Źródłem światła lampy FLH -2 LED są 3 moduły LED o 

mocy 3 x 10W każdy (odpowiednik wysokiej klasy halogenu 50 W). 

PARAMETRY:  

 długość ramienia poziomego 90 cm,  

 długość ramienia elastycznego (gęsiej szyji) 45 cm,  

 między ramieniem giętkim a projektorem LED sworzeń kulowy umożliwiający 
doprecyzowanie pozycji projektora,  

 możliwość obrotu lampy względem płaszczyzny poziomej na podstawie mocującej,  

 wyłącznik lampy znajduje się na tylnej części projektora,  

 zasilanie poprzez zewnętrzny transformator zintegrowany z wtyczką 200V,  

 mocowanie ścienne oparte na w kołach rozporowych (dostarczonych w komplecie),  

 metalowe ramie lampy zostało pokryte elastycznym polimerem w celu uzyskania 
najwyższej odporności na wszelkiego rodzaju chemiczne środki dezynfekcyjne 
stosowane w medycynie, napięcie wejściowe: 220-230V, 

 natężenie: 50-60Hz, napięcie wyjściowe: 12V, 

 łączna moc diod: 3 x 10W, 

 średni czas żywotności diod: 50000h, 

 natężenie światła: 135 000 lux - przy 30 cm, 45 000 lux - przy 50 cm, 12 000 lux - przy 
100 cm,  

 temperatura barwowa: 4750 K, 

 wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 

 lampa posiada certyfikat CE. 

 Gwarancja 



 
Lampa 

Badawczo-

Zabiegowa 

FLH-2 LED, z 

mocowaniem 

do ściany        

(z gęsią szyją, 

bezcieniowa) 

ORDISI 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa FLH-2 LED przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach 

zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach 

kosmetycznych. Długość ramienia lampy (gęsiej szyi): 92 cm. Natężenie światła to 

135 000 lux przy odległości 30 cm, 45 000 lux - przy 50 cm, 12 000 lux - przy 100 cm 

PARAMETRY: 

 napięcie wejściowe: 220-230V,  
 natężenie: 50-60Hz,  
 napięcie wyjściowe: 12V,   
 łączna moc diod: 3 x 10W,  
 średni czas żywotności diod: 50000h,  
 natężenie światła:  

o 135 000 lux - przy 30 cm,  
o 45 000 lux - przy 50 cm,  
o 12 000 lux - przy 100 cm,   

 temperatura barwowa: 4750 K,  
 wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 
 długość kabla zasilającego: 4 m, 
 długość ramienia: 92 cm, 
 lampa posiada certyfikat CE.  
 W zestawie uchwyt mocujący lampę do ściany oraz zestaw kołków 

rozporowych odpowiednimi wkrętami. 
 gwarancja 

 



 
Lampa 

Badawczo-

Zabiegowa 

FLH-2 LED, z 

mocowaniem 

do stolika (z 

dłuższą gęsią 

szyją, 

bezcieniowa) 

ORDISI 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa FLH-2 LED przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach 

zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach 

kosmetycznych...  Długość ramienia lampy (gęsiej szyi): 112 cm. 

PARAMETRY: 

 napięcie wejściowe: 220-230V,  
 natężenie: 50-60Hz,  
 napięcie wyjściowe: 12V,   
 łączna moc diod: 3 x 10W,  
 średni czas żywotności diod: 50000h,  
 natężenie światła:  

o 135 000 lux - przy 30 cm,  
o 45 000 lux - przy 50 cm,  
o 12 000 lux - przy 100 cm,   

 temperatura barwowa: 4750 K,  
 wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 
 długość kabla zasilającego: 4 m, 
 długość ramienia: 112 cm, 
 lampa posiada certyfikat CE.  
 W zestawie uchwyt mocujący lampę (w formie imadełka) łatwy do 

zamontowania na każdej powierzchni. 
 gwarancja 



 
Lampa 

Badawczo-

Zabiegowa 

FLH-2 LED, ze 

statywem na 

pięciu kółkach 

(z gęsią szyją, 

bezcieniowa) 

ORDISI 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa FLH-2 LED przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach 

zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach 

kosmetycznych...  Długość ramienia lampy (gęsiej szyi): 92 cm. 

PARAMETRY: 

 napięcie wejściowe: 220-230V,  
 natężenie: 50-60Hz,  
 napięcie wyjściowe: 12V,   
 łączna moc diod: 3 x 10W,  
 średni czas żywotności diod: 50000h,  
 natężenie światła:  

o 135 000 lux - przy 30 cm,  
o 45 000 lux - przy 50 cm,  
o 12 000 lux - przy 100 cm,   

 temperatura barwowa: 4750 K,  
 wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 
 długość kabla zasilającego: 4 m, 
 długość ramienia: 92 cm, 
 lampa posiada certyfikat CE.  
 W zestawie wózek jezdny o stabilnej aluminiowej podstawie (trwale 

malowanej proszkowo) z regulacją wysokości lampy.  
 gwarancja 

 Możliwość zamówienia z długością szyi – 112 cm 

  



 
Lampa 

diagnostyczna 

LED ORDISI FH-

2 z 

bezdotykowym 

wyłącznikiem 

ORDISI 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa FLH-2 LED przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych, 

opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach kosmetycznych itp. 

Elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" pozwala na dokładne oświetlenie badanego pola. 

Źródłem światła lampy FLH -2 LED są 3 moduły LED o mocy 3 x 10W każdy (odpowiednik 

wysokiej klasy halogenu 50 W). Bezdotykowe włączanie lampy eliminuje przenoszenie 

drobnoustrojów (zakażenia krzyżowe). 3 sferycznie ustawione diody led w module świetlnym 

powodują powstanie bezcieniowości w obrębie plany świetlnej (lampa bezcieniowa). 

PARAMETRY: 

 napięcie wejściowe: 220-230V,  
 natężenie: 50-60Hz,  
 napięcie wyjściowe: 12V,   
 łączna moc diod: 3 x 10W,  
 średni czas żywotności diod: 50000h,  
 temperatura barwowa: 4750 K,  
 wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, 
 płynna, bezdotykowa regulacja natężenia światła w zakresie 10%-100%, 
 długość kabla zasilającego: 4 m, 
 długość ramienia: 92 cm, 
 lampa posiada certyfikat CE.  
 W zależności od sposobu mocowania lampy  zestawie znajduje się: 

 wersja statywowa: wózek jezdny o stabilnej aluminiowej podstawie 
(trwale malowanej proszkowo) z regulacją wysokości lampy 

 wersja ścienna: uchwyt mocujący lampę do ściany oraz zestaw 
kołków rozporowych odpowiednimi wkrętami 

 wersja biurkowa: uchwyt mocujący lampę (w formie imadełka) łatwy 
do zamontowania na każdej powierzchni. 



 
Lampa 

bezcieniowa 

LED FLH-D3 

(FLD3-R) 

Badawczo-

Zabiegowa ze 

statywem na 

pięciu kółkach, 

z gęsią szyją 

ORDISI 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna FLH-D3 (FLD3-R) LED przeznaczona jest 
do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne 
światło o wysokich parametrach, tj. w salach zabiegowych, opatrunkowych, a także 
operacyjnych. Elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" pozwala na dokładne 
oświetlenie badanego pola. Mocowanie lampy: w zestawie wózek jezdny o stabilnej 
podstawie, z regulacją wysokości lampy. 

PARAMETRY: 

 źródło światła – 3 moduły LED (9 diod LED), 
 natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 50 000 lux 
 średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 15 cm (+/-8%) w tym zakresie pełna 

iluminacją światła. 
 średnica kopuły świetlnej: 21,5 cm,  
 średni czas żywotności diod: 50000h, 
 temperatura barwowa: 4750 oK, 
 ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola, 
 w zestawie wymienna rączka do ustawiania położenia czaszy, 
 płynna regulacja natężenia światła, 
 przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C, 
 waga lampy: +/- 7 kg, 
 lampa posiada certyfikat CE, 
 zasilanie 230V 50/60Hz 
 gwarancja  

 



 
Lampa 

bezcieniowa  

E-100 Luvis 

Badawczo-

Zabiegowa  

Statywowa, 

naścienna, 

sufitowa 

LUVIS 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej i oświetlania pola 
zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i 
odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie 
zabiegowej LUVIS model E100 jest w 8 żarówek LED zgrupowanych w jednej głowicy 
świetlnej osadzonej na dwuramiennym wysięgniku umożliwiającym swobodne 
kierowanie światła na pole zabiegowe. Lampa wyposażona w regulację natężenia 
oświetlenia, plamka świetlna do 170mm, Lampa E100 przeznaczona jest do 
stosowania oświetlenie zabiegowe w salach i gabinetach zabiegowych oraz gabinetach 
lekarskich, weterynaryjnych. Wysokie parametry światła predestynują tę lampę do 
stosowania również w salonach i gabinetach kosmetycznych. Są różne możliwości 
zamontowania lampy (naścienna, sufitowa, oraz statywowa) 
 
PARAMETRY: 

 kierowana głowica bezcieniowa z 8 punktami świetlnymi LED o żywotności 

50.000 h  

 natężenie światła 60.000 lx z odległości       1    metra  

 regulacja natężenia światła w zakresie 35.000 - 60.000 lx  

z odległości 1 metra 

 plamka świetlna do 170 mm z odległości     1 metra  

 barwa światła regulowana, trzy poziomy: żółta, neutralna, biała 3,500K / 

4,000K / 4,500K 

 wskaźnik oddawania barw Ra 95  

 energooszczędna: pobór mocy tylko 20 W 

 dwuramienny wysięgnik z przegubem o zasięgu 85 cm od ściany 

 zakres obrotu w osi pionowej na uchwycie ściennym 180° 

 certyfikowany wyrób medyczny 

 gwarancja 



 
Lampa 

Bezcieniowa 

LED 

Zabiegowo-

Diagnostyczna 

L21-25TD3 

sufitowa 

ORDISI 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25TD, płynna 

regulacja natężania światła, konfigurowalna odległość lampy względem montażu 

sufitowego. Natężenie światła 50.000 lux z odległości 1m. 

PARAMETRY: 

 źródło światła – 3 moduły LED, każdy zawierający 3 wydajne diody, 
 natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 50 000 lux 
 średnica kopuły świetlnej: 21,5 cm, 
 średni czas żywotności diod: 50000h, 
 temperatura barwowa: 4750 K, 
 wskaźnik oddawania barw: Ra 96, 
 w zestawie wymienna rączka do ustawania położenia czaszy, 
 płynna regulacja natężenie światła, przyrost temperatury w polu roboczym < 

1°C, waga lampy: +/- 7 kg, lampa posiada certyfikat CE, zasilanie 230V 
50/60Hz. 

 producent udziela zapewnienia o dostępności 10 letniej części zamiennych 
po zakończeniu produkcji lampy. 

 gwarancja 

 

 

 

 

 



 
Lampa 

Bezcieniowa 

Zabiegowo-

Diagnostyczna 

LED 

przejezdna, 

sufitowa, 

ścienna L21-

25R 

ORDISI 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED przejezdna L21-25R przeznaczona 
jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest 
profesjonalne światło o wysokich parametrach, tj. w salach zabiegowych, 
opatrunkowych, a także operacyjnych. Mocowanie lampy: lampa na wózku jezdnym, 
kółka gumowe, 2 kółka z hamulcem (w zestawie). W zestawie rączka do ustawania 
położenia czaszy. 

PARAMETRY: 

 źródło światła 5 projektorów LED (15 diod LED),  
 średnica kopuły świetlnej: 215 mm,  
 temperatura barwowa: 4750 oK,  
 natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 120 000 lux, dla odległości      0,8 m - 

80 000 lux, dla odległości 1,0 m - 60 000 lux, 
 żywotność pracy diod: 50000h,  
 średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 17 cm (+/- 10%), w tym zakresie pełna 

iluminacja światła 
 waga lampy: 12 kg,  
 lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium,  
 lampa posiada certyfikat CE. 
 Gwarancja 

 Są różne możliwości zamontowania lampy (naścienna, sufitowa, oraz 
statywowa). 
 

 

 



 
Lampa 

Bezcieniowa 

LED IGLUX 

Zabiegowo-

Operacyjna 

przejezdna, 

sufitowa, 

ścienna 

ORDISI 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Operacyjna IGlux o natężeniu światła 65 000 lux z 

odległości 1m. Lampa przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie 

tam, gdzie wymagane jest profesjonalne światło o wysokich parametrach. Najnowsza 

seria lamp operacyjnych IGlux została zaprojektowana tak, aby zapewnić perfekcyjną 

pracę na najwyższym poziomie. Lampa o zwartej konstrukcji, wyposażona w 

najnowszej generacji diody LED oraz panel membranowy umożliwiający regulację 

oświetlenia. Mocowanie lampy: lampa na wózku jezdnym, kółka gumowe, 2 kółka z 

hamulcem (w zestawie). W zestawie rączka do ustawania położenia czaszy. 

PARAMETRY: 

 źródło światła LED, 
 średnica kopuły świetlnej 300 mm, 
 temperatura barwowa 4500ºK, 
 natężenie światła 65 000 lux z 1m, 
 żywotność pracy diod 50 000h, 
 średnica plamy świetlnej - 260 mm z odległości 1 m, 
 regulacja natężenia oświetlenia, 
 lampa posiada certyfikat CE. 

 gwarancja 

 Są różne możliwości zamontowania lampy (naścienna, sufitowa, oraz 
statywowa). 
 

 

 



 
Lampa 

zabiegowa, 

zabiegowo -

operacyjna              

LUVIS S200 

(statywowa, 

naścienna, 

sufitowa) 

LUVIS 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej i oświetlania pola 

zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i 

odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie 

zabiegowej LUVIS model S200 jest w 18 żarówek LED zgrupowanych w jednej głowicy 

świetlnej osadzonej na dwuramiennym wysięgniku umożliwiającym swobodne 

kierowanie światła na pole zabiegowe. Lampa wyposażona w regulację natężenia 

oświetlenia, plamka świetlna regulowana od 180mm do 300mm,  Lampa S200 

przeznaczona jest do stosowania oświetlenie operacyjne i zabiegowe w salach 

operacyjnych i gabinetach zabiegowych oraz gabinetach lekarskich, weterynaryjnych. 

Wysokie parametry światła predestynują tę lampę do stosowania również w salonach 

i gabinetach kosmetycznych. Są różne możliwości zamontowania lampy (naścienna, 

sufitowa, oraz statywowa). 

PARAMETRY:  

 kierowana głowica bezcieniowa z 18 punktami świetlnymi LED o żywotności 50.000 h  

 natężenie światła 60.000 lx z odległości 1 metra  

 regulacja natężenia światła w zakresie 35.000 - 60.000 lx z odległości 1 metra 

 regulowana plamka świetlna do 180 mm do 300mm z odległości     1 metra  

 barwa światła regulowana, trzy poziomy: żółta, neutralna, biała 3,800K / 4,300K / 

4,800K 

 dwa kolory elementów obudowy: niebieski, jasnobrązowy 

 energooszczędna: pobór mocy tylko 25 W 

 dwuramienny wysięgnik z przegubem o dużym zasięgu   

 zakres obrotu w osi pionowej na uchwycie ściennym 180° 

 certyfikowany wyrób medyczny 

 gwarancja 
 Są różne możliwości zamontowania lampy (naścienna, sufitowa, oraz statywowa). 

 



 
Lampa 

Bezcieniowa 

Zabiegowo-

Diagnostyczna 

LED przejezdna 

L33-38RE 

ORDISI 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED przejezdna L33-38RE przeznaczona 

jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane jest 

profesjonalne światło o wysokich parametrach. W przeciwieństwie do klasycznych 

lamp składających się z wielu segmentów lampa L33-38R dzięki swojej konstrukcji 

praktycznie eliminuje  turbulencje i zaburzenia nawiewu laminarnego. Mocowanie 

lampy: lampa na wózku jezdnym, kółka gumowe, 2 kółka z hamulcem (w zestawie). W 

zestawie rączka do ustawania położenia czaszy. Ściana (bardzo łatwy montaż 

naścienny za pomocą 4 kołków rozporowych z odpowiednimi wkrętami - w zestawie). 

PARAMETRY: 

 źródło światła 8 projektorów LED,  
 średnica kopuły świetlnej: 330 mm,  
 natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 140 000 lux, dla odległości 1,0 

m - 80 000 lux,  
 żywotność pracy diod: 50000h,  
 średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 35 cm, w tym zakresie pełna 

iluminacja światła, 
 waga lampy 12 kg, 
 lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium, 
 lampa posiada atest CE. 
 gwarancja 

 Są różne możliwości zamontowania lampy (naścienna, sufitowa, oraz 
statywowa). 
 



 
Lampa LED 

100.000 LUX 

zabiegowo-

operacyjna 

IGLUX IG-100C 

sufitowa, 

ścienna, lub na 

stojaku 

jezdnym 

ORDISI 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa zabiegowo operacyjna linii IGLUX, model IG-100M, natężenie maksymalne 

światła 100.000 lux. Plama świetlna genialnie jednorodna. Regulacja natężenia światła. 

Trzy typy montażu. Naścienna, sufitowa, jezdna. 

PARAMETRY: 

 Natężenie światła: do 100 000 lux dla dystansu 1m, regulacja 
natężenia w zakresie 20-100%, 

 Współczynnik oddawania barw: CRI > 95, 
 Średnica czaszy lampy: 30 cm, 
 Żywotność pracy diod: 50000h, 
 Sterylizowalna rękojeść w zestawie, 
 Średnica plamy światła: d50 - 15 cm, d10 - 29 cm 

 



 
Lampa 

Bezcieniowa 

LED L21-25TD 

Zabiegowo-

Diagnostyczna 

Dwuczaszowa 

sufitowa 

ORDISI 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25TD Dwuczaszowa 

przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego wszędzie tam, gdzie wymagane 

jest profesjonalne światło o wysokich parametrach, tj. w salach zabiegowych, 

opatrunkowych, a także operacyjnych. W zestawie rączka do ustawania położenia 

czaszy. Mocowanie lampy: sufit. Istnieje możliwość dostosowania zawieszenia lampy 

do nietypowych wymagań pomieszczenia. Zawieszenie może zostać wydłużone bądź 

też skrócone. W przypadku instalacji lampy w pomieszczeniach, w których występuje 

sufit podwieszany proponujemy przygotowanie specjalnej bazy mocującej. 

Proponowane przez nas modyfikacje są zleceniem płatnym, nie naruszającym praw 

gwarancyjnych nabywcy. Istnieje możliwość zwiększenia funkcjonalności lampy o 

zamontowanie zestawu podtrzymującego zasilanie lampy w przypadku przerwy w 

dostawie prądu z sieci 230V (opcja) 

PARAMETRY: 

  źródło światła 2 x 5 projektorów po 3 diody LED (razem 30 Diod LED),  
 średnica kopuły świetlnej: 215 mm,  
 temperatura barwowa: 4750 K,  
 natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 2 x 120 000 lux, dla odległości 

0,8 m - 2 x 80 000 lux, dla odległości 1,0 m - 2 x 60 000 lux,  
 żywotność pracy diod: 50000h,  
 średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 17 cm (+/- 10%)  (dla jednej 

czaszy) 
 waga lampy: 23 kg,  
 lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium,  
 lampa posiada certyfikat CE.  
 gwarancja 
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Zabiegowo-
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CECHY: 

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Operacyjna IGlux, o natężeniu światła pojedynczej 

oprawy 65 000 lux z odległości 1m. Przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego 

wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne światło o wysokich parametrach. 

Istnieje możliwość dostosowania zawieszenia lampy do nietypowych wymagań 

pomieszczenia. Zawieszenie może zostać wydłużone bądź też skrócone. W przypadku 

instalacji lampy w pomieszczeniach, w których występuje sufit podwieszany 

proponujemy przygotowanie specjalnej bazy mocującej.  Proponowane przez nas 

modyfikacje są zleceniem płatnym, nie naruszającym praw gwarancyjnych nabywcy. 

PARAMETRY: 

 źródło światła LED 
 średnica kopuły świetlnej 300 mm, 
 temperatura barwowa 4500ºK, 
 natężenie światła pojedynczej oprawy 65 000 lux z 1m, 
 żywotność pracy diod 50 000h, 
 średnica plamy świetlnej - 260 mm z odległości 1 m, 
 regulacja natężenia oświetlenia, 
 lampa posiada certyfikat CE. 

 gwarancja  
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CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej i oświetlania pola 

zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i 

odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie 

zabiegowej LUVIS model S200 jest w 18 żarówek LED zgrupowanych w jednej głowicy 

świetlnej osadzonej na dwuramiennym wysięgniku umożliwiającym swobodne 

kierowanie światła na pole zabiegowe. Lampa wyposażona w regulację natężenia 

oświetlenia, plamka świetlna regulowana od 180mm do 300mm,  Lampa S200 

przeznaczona jest do stosowania oświetlenie operacyjne i zabiegowe w salach 

operacyjnych i gabinetach zabiegowych oraz gabinetach lekarskich, weterynaryjnych. 

Wysokie parametry światła predestynują tę lampę do stosowania również w salonach 

i gabinetach kosmetycznych. Model dwuczaszowy – montaż sufitowy. 

PARAMETRY:  

 kierowana głowica bezcieniowa z 18 punktami świetlnymi LED o żywotności 50.000 h  

 natężenie światła 100.000 lx z odległości 1 metra  

 regulacja natężenia światła w zakresie 35.000 - 100.000 lx z odległości 1 metra 

 regulowana plamka świetlna do 180 mm do 300mm z odległości     1 metra  

 barwa światła regulowana, trzy poziomy: żółta, neutralna, biała 3,800K / 4,300K / 

4,800K 

 dwa kolory elementów obudowy: niebieski, jasnobrązowy 

 energooszczędna: pobór mocy tylko 50 W 

 dwuramienny wysięgnik z przegubem o dużym zasięgu   

 zakres obrotu w osi pionowej na uchwycie ściennym 180° 

 certyfikowany wyrób medyczny 

 gwarancja 

 

 



 

 


