
 
 

 

 

LAMPY OPERACYJNE  

 



 

MODEL ZDJĘCIE OPIS 

LAMPA 

OPERACYJNA  

LUVIS M200 

LUVIS M210 

 

 

 

CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej, oświetlania pola zabiegowego, 

operacyjnego. Zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla 

procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie LUVIS M200 są żarówki LED firmy 

OSRAM – o żywotności powyżej 50000 godzin. Obudowa lampy jest aluminiowa + tworzywo.  

Regulowana jest moc świetlna do 120000lx. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość 

plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Lampa LUVIS M200 przeznaczona 

jest do stosowania jako oświetlenie zabiegowo - operacyjne w gabinetach lekarskich, 

weterynaryjnych, przychodniach, szpitalach.  

PARAMETRY:  

• kierowana głowica bezcieniowa z żarówkami LED (żarówki Osram)   
o żywotności powyżej 50.000 h  

• Obudowa aluminium, płaski kształt 

• natężenie światła 120.000 lx z odległości 1 metra  

• plamka świetlna 200 mm – do 300mm z odległości 1 metra  

• barwa światła 4300K  

• funkcja przygaszenia przy używaniu endoskopu 

• dotykowy panel sterowania 

• certyfikowany wyrób medyczny 

• gwarancja 
OPCJE: 

• podtrzymanie pracy poprzez wbudowany akumulator 
WERSJE: 

• sufitowa, sufitowa dwuczaszowa 

• jezdna 

WERSJA M210 (TRZY BARWY ŚWIETLNE : 3,800/4,300/4,800 K 

 



 
LAMPA 

OPERACYJNA  

LUVIS M300 

LUVIS M310 

 

 

 

CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej, oświetlania pola zabiegowego, 

operacyjnego. Zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla 

procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie LUVIS M300 są żarówki LED firmy 

OSRAM – o żywotności powyżej 50000 godzin. Obudowa lampy jest aluminiowa + tworzywo.  

Regulowana jest moc świetlna do 160000lx. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość 

plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Lampa LUVIS M300 przeznaczona 

jest do stosowania jako oświetlenie zabiegowo - operacyjne w gabinetach lekarskich, 

weterynaryjnych, przychodniach, szpitalach.  

PARAMETRY:  

• kierowana głowica bezcieniowa z żarówkami LED (żarówki Osram)   
o żywotności powyżej 50.000 h  

• Obudowa aluminium, płaski kształt 

• natężenie światła 160.000 lx z odległości 1 metra  

• plamka świetlna 200 mm – do 300mm z odległości 1 metra  

• barwa światła 4300K  

• funkcja przygaszenia przy używaniu endoskopu 

• dotykowy panel sterowania 

• certyfikowany wyrób medyczny 

• gwarancja 
OPCJE: 

• podtrzymanie pracy poprzez wbudowany akumulator 
WERSJE: 

• sufitowa, sufitowa dwuczaszowa 

• jezdna 

WERSJA M310 (TRZY BARWY ŚWIETLNE : 3,800/4,300/4,800 K 

 

 



 
LAMPA 

OPERACYJNA  

LUVIS L200 

 

 

 

 

CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej, oświetlania pola zabiegowego, 

operacyjnego. Zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla 

procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie LUVIS L300 są żarówki LED firmy 

OSRAM – o żywotności powyżej 50000 godzin. Obudowa lampy jest aluminiowa + tworzywo.  

Regulowana jest moc świetlna do 160000lx. Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość 

plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Lampa LUVIS L300 przeznaczona 

jest do stosowania jako oświetlenie zabiegowo - operacyjne w gabinetach lekarskich, 

weterynaryjnych, przychodniach, szpitalach.  

PARAMETRY:  

• kierowana głowica bezcieniowa z żarówkami LED (żarówki Osram)   
o żywotności powyżej 50.000 h  

• Obudowa aluminium, płaski kształt 

• natężenie światła 160.000 lx z odległości 1 metra  

• plamka świetlna 200 mm – do 300mm z odległości 1 metra  

• regulowana barwa światła  3,800/4,300/4,800 K 

• funkcja przygaszenia przy używaniu endoskopu 

• dotykowy panel sterowania 

• certyfikowany wyrób medyczny 

• gwarancja 
OPCJE: 

• podtrzymanie pracy poprzez wbudowany akumulator 
WERSJE: 

• sufitowa, sufitowa dwuczaszowa 

• jezdna 

 

 



 
LAMPA 

OPERACYJNA  

LEDD500 

 

 

 

 

   CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej, oświetlania pola zabiegowego, 

operacyjnego. Zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla 

procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie LEDD500 są żarówki LED firmy OSRAM 

– o żywotności powyżej 50000 godzin. Obudowa lampy jest aluminiowa.  Regulowana jest moc 

świetlna do 120000lx Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz 

wysokie natężenie i temperaturę barwową. Lampa LEDD500 przeznaczona jest do stosowania jako 

oświetlenie zabiegowo - operacyjne w gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, przychodniach, 

szpitalach.  

PARAMETRY:  

• kierowana głowica bezcieniowa z żarówkami LED (żarówki Osram)   
o żywotności powyżej 50.000 h  

• Obudowa aluminium, płaski kształt 

• natężenie światła 120.000 lx z odległości 1 metra  

• plamka świetlna 120 mm – do 350mm z odległości 1 metra  

• regulowana barwa światła 4200K (+/-500)K 

• dotykowy panel sterowania 

• Funkcja przygaszenia podczas pracy endoskopem 

• certyfikowany wyrób medyczny 

• gwarancja 
OPCJE: 

• podtrzymanie pracy poprzez wbudowany akumulator 
WERSJE: 

• ścienna 

• sufitowa, sufitowa dwuczaszowa 

• jezdna 
 
 
 
 
 



 
LAMPA 

OPERACYJNA  

LEDD700 

 

 

 

 

 

   CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej, oświetlania pola zabiegowego, 

operacyjnego. Zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla 

procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie LEDD700 są żarówki LED firmy 

OSRAM – o żywotności powyżej 50000 godzin. Obudowa lampy jest aluminiowa.  Regulowana 

jest moc świetlna do 170000lx Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki 

świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Lampa LEDD700 przeznaczona jest do 

stosowania jako oświetlenie zabiegowo - operacyjne w gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, 

przychodniach, szpitalach.  

PARAMETRY:  

• kierowana głowica bezcieniowa z żarówkami LED (żarówki Osram)   
o żywotności powyżej 50.000 h  

• Obudowa aluminium, płaski kształt 

• natężenie światła 170.000 lx z odległości 1 metra  

• plamka świetlna 120 mm – do 350mm z odległości 1 metra  

• regulowana barwa światła 4200K (+/-500)K 

• dotykowy panel sterowania 

• Funkcja przygaszenia podczas pracy endoskopem 

• certyfikowany wyrób medyczny 

• gwarancja 
OPCJE: 

• podtrzymanie pracy poprzez wbudowany akumulator 

• system rejestrujący zabieg – kamera HD w rączce 
WERSJE: 

• sufitowa, sufitowa dwuczaszowa 

• ścienna 

• jezdna 
 
 
 



 
LAMPA 

OPERACYJNA 

LED730 

 

 

 

 

   CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej, oświetlania pola zabiegowego, 

operacyjnego. Zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla 

procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie LED730 są żarówki LED firmy 

OSRAM – o żywotności powyżej 50000 godzin. Obudowa lampy jest kształtu kwiatu.  Regulowana 

jest moc świetlna do 120000lx Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki 

świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Lampa LED730 przeznaczona jest do 

stosowania jako oświetlenie zabiegowo - operacyjne w gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, 

przychodniach, szpitalach.  

PARAMETRY:  

• kierowana głowica bezcieniowa z żarówkami LED (żarówki Osram)   
o żywotności powyżej 50.000 h  

• Obudowa aluminium, płaski kształt 

• natężenie światła 120.000 lx z odległości 1 metra  

• plamka świetlna 120 mm – do 350mm z odległości 1 metra  

• regulowana barwa światła 4200K (+/-500)K 

• dotykowy panel sterowania 

• certyfikowany wyrób medyczny 

• gwarancja 
OPCJE: 

• podtrzymanie pracy poprzez wbudowany akumulator 
WERSJE: 

• sufitowa, sufitowa dwuczaszowa 

• ścienna 

• jezdna 
 



 
LAMPA 

OPERACYJNA 

LED740 

 

 

 

CECHY: 

Lampa bezcieniowa używana do diagnostyki medycznej, oświetlania pola zabiegowego, 

operacyjnego. Zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla 

procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie LED740 są żarówki LED firmy 

OSRAM – o żywotności powyżej 50000 godzin. Obudowa lampy jest kształtu kwiatu.  Regulowana 

jest moc świetlna do 150000lx Emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki 

świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Lampa LED740 przeznaczona jest do 

stosowania jako oświetlenie zabiegowo - operacyjne w gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, 

przychodniach, szpitalach.  

PARAMETRY:  

• kierowana głowica bezcieniowa z żarówkami LED (żarówki Osram)   
o żywotności powyżej 50.000 h  

• Obudowa aluminium, płaski kształt 

• natężenie światła 150.000 lx z odległości 1 metra  

• plamka świetlna 120 mm – do 350mm z odległości 1 metra  

• regulowana barwa światła 4200K (+/-500)K 

• dotykowy panel sterowania 

• certyfikowany wyrób medyczny 

• gwarancja 
OPCJE: 

• podtrzymanie pracy poprzez wbudowany akumulator 
WERSJE: 

• sufitowa, sufitowa dwuczaszowa 

• ścienna 

• jezdna 
 



 
 

 

 


