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OŚWIETLENIE LED DO BADAŃ



Oświetlenie wielofunkcyjne
 
 

Często gabinety zwykle wykorzystywane do badań mają ogólne oświetlenie. Dodatkowa lampa 
(zainstalowana na statywie z kółkami, zamontowana na ścianie lub bezpośrednio na łóżku do badań)
 zapewnia jasność niezbędną do badania, a tym samym przyczynia się do stawiania trafnej diagnozy.

OŚWIETLENIE, KTÓRE SPEŁNIA WYZWANIA

OŚWIETLENIE LED DO BADAŃ

22

Termin badanie ciała (lub badanie kliniczne) 
jest często używany w medycynie do opisa-
nia wizualnego badania pacjenta za pomocą 
prostego sprzętu. Pełne badanie fizykalne 
jest uważane za istotny aspekt diagnozy. 
Kontrola (obserwacja wzrokowa), badanie 
dotykowe (dotykanie), perkusja (stukanie) 
i osłuchiwanie (słuchanie przez stetoskop) 
są podstawowymi częściami badania.

Zakres wymaganego badania zależy tutaj 
od wywiadu. Lekarz często szybko wykry-
wa objawy wpływające na diagnozę i tera-
pię. W niektórych rzadkich przypadkach, 
gdy obraz kliniczny nie jest jasny, szczegó-
łowe badanie może trwać nawet do godzi-
ny. W praktyce badanie jest często krótkie 
i koncentruje się na szczegółach. Jeśli ba-
dania te nie są wystarczające do uzyskania 
wyraźnego obrazu klinicznego, lekarz wyko-
rzystuje następnie nowoczesny sprzęt me-
dyczny (taki jak NMR, tomografia i PET) do 
identyfikacji stanu zdrowia.

Tylko podsumowująca tabela diagnostycz-
na (umożliwia porównanie tekstu i danych) 
może pozwolić lekarzowi na ustalenie odpo-
wiedniego schematu terapeutycznego.

Specjalista wymaga pomocy profesjonalne-
go oświetlenia do badań i drobnych inter-
wencji. W tej sytuacji zdolności wzrokowe 
personelu medycznego podlegają ekstre-
malnemu stresowi. Ogólnie rzecz biorąc, 
zasadą stosowaną w odniesieniu do oświe-
tlenia jest to, że powinno ono być optymal-
ne dla lekarza i personelu pielęgniarskiego, 
ale także przyjemny dla pacjenta.

Drobne interwencje (w szczególności poda-
wanie perfuzji) wymagają niższego poziomu 
oświetlenia niż w przypadku klasycznych za-
biegów chirurgicznych. Ważne jest jednak, 
aby móc uzyskać różne poziomy oświetle-
nia dla tych dziedzin (na przykład w przypad-
ku zabiegów miniinwazyjnych w celu moni-
torowania znieczulenia).

Często gabinety zwykle używane do badań 
mają ogólne oświetlenie. Dodatkowa lampa 
(zainstalowana na cokole z kółkami, zamon-
towana na ścianie lub bezpośrednio na łóż-
ku do badań) zapewnia jasność niezbędną 
do badania, a tym samym przyczynia się do 
stawiania trafnej diagnozy.

Lampy Derungs® zostały zaprojektowane 
specjalnie dla personelu medycznego. Na-
sze lampy są wszechstronne i uniwersalne, 
dzięki czemu można je stosować w zależ-
ności od rodzaju badania lub leczenia oraz 
zastosowanej metody. Proponujemy roz-
wiązania
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Oko lekarza jest nieustannie poddawane ekstremalnemu stresowi. Musi być przygotowane na szybkie

 i skoncentrowane reagowanie na wszystkie rodzaje sytuacji. A to pacjent leży u podstaw wszystkich 

działań lekarza. Nowoczesna technologia i zaawansowane źródła światła (LED) gwarantują najlepsze 

możliwe rezultaty jego pracy.

-
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Czysty widok - czyste korzyści   
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Światło tutaj jest niezbędnym pomocni-
czym i niezawodnym narzędziem pracy. 
Praca lekarza wymaga intensywnej kon-
centracji i precyzji. Zawsze musi pozostać 
spokojny. Zmniejszone wydzielanie ciepła 
z powierzchni źródła światła pozwala mu 
skoncentrować się na pracy i pomaga po-
prawić ergonomię.

Dzięki bardzo niskiemu promieniowaniu 
cieplnemu (promieniowaniu podczerwone-
mu) światła tkanki nie wysychają tak szybko 

podczas interwencji. Proste, ergonomiczne 
sterowanie bezpośrednio na głowicy lampy 
i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest 
to niemal instrument optyczny. Ponieważ 
diody LED mają bardzo długi cykl życia, lam-
pa nie wymaga konserwacji, a tym samym 
pozwala zredukować koszty.

Jednolite oświetlenie pola badawczego, 
bez cieni, naturalne odwzorowanie kolorów 
tkanek (struktury powierzchniowe i głębo-
kie) oraz możliwość indywidualnej regulacji 

oświetlenia i średnicy oświetlanego pola 
dla każdej sytuacji podczas badania - to tylko 
niektóre wymagania lekarza w odniesieniu 
do oświetlenia.



JASNE STRONY Dmed® oculux

ZALETY PRODUKTU

Mieszanie i renderowanie kolorów

Trzy odcienie koloru światła, z możliwością ściemniania

Zmienna regulacja podświetlanego obszaru

 

 

 

Trzy odcienie kolorów:

3500 K   Ideal for differentiating  
(warm white) the superficial composi- 
  tion of skin
 
4300 K   Ideal for general
(neutral white)  examinations
 
5100 K   Ideal for the recognition  
(cold white) of the different vessels 

Jednolite światło Doskonałe odwzorowanie kolorów

Skoncentrowanie się na oświetlonym obszarze

Rozmiar oświetlonego pola można ustawiać w nieskończoność przez niewielki obrót 
pierścienia ostrości
Ta funkcja umożliwia dokładne dopasowanie oświetlonego pola do obszaru badania. 
Tak więc duże oświetlone pole pozwala na lepszy widok większego „obszaru roboczego” 
na pierwszy rzut oka, a skupienie na 6 cm pozwala na precyzyjną diagnozę.

-

55

3500 K

  

4300 K   

5100 K   

Led-chip
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Kromme voor een 
warte straler

IEC 60601-2-41
Instelbare 
lichtkleurwaarden

Ø 6 - 35 cmØ 6 - 35 cm

Światło emitowane przez diody LED o 
różnych kolorach jest mieszane w głowicy 
lampy (przez wielokrotne całkowite odbicia 
w szklanym przewodniku). Wynik: światło 
jest białe u źródła i równomiernie rozpro-
szone na polu leczenia.

Dzięki tej innowacyjnej koncepcji oświetle-
nia całe oświetlone pole może być 
wykorzystane jako miejsce pracy. Ten 
rodzaj mieszanki kolorów zapobiega 
tworzeniu kolorowych cieni z powodu rąk 
lub instrumentów.

Dzięki doskonałemu wskaźnikowi 
oddawania barw, Ra = 93 i R9 
(czerwony)> 90, kolor pola badania może 
być rozpoznawany przez oko z większą 
precyzją. 

Oznacza to dla lekarza lepsze 
rozpoznawanie szczegółów najbardziej 
subtelnych tonów w tkankach. Podświ-
etlony obszar wydaje się być naturalny 
i kontrastowy. Światło jest znacznie 
bardziej przyjemne dla oka, a kolory są 
odwzorowane dokładnie. 

Zastosowanie diod LED w różnych kolorach 
jest wielką innowacją w dziedzinie badań 
medycznych. Kolor światła (temperatura 
światła w kelwinach) można modyfikować 
zgodnie z rodzajem interwencji.
Lekarz może wybrać optymalne oświetlenie 
do badania w zależności od obszaru skóry 
i rodzaju tkanki lub rany.
Regulacji można dokonać za pomocą prostej 
i przejrzystej jednostki sterującej bezpośred-
nio na głowicy lampy. Można również 
wybrać natężenie światła i spersonalizować 
je za pomocą pięciu poziomów ściemniania.

(ciepła biel)

(neutralna biel)

(zimna biel)

Idealny do różnicowania 
powierzchownego 
składu skóry

Idealny do badań 
ogólnych

Idealny do rozpoznawania 
różnych naczyń krwionośnych 
- do leczenia pooperacyjnego 
i małych interwencji



Stała i natychmiastowa dostępność, pomoc, czas natychmiastowej reakcji, kontrola i nadzór, a także

czujność - wszystko to jest wymagane podczas interwencji medycznych. Optymalne warunki 

widzenia i pracy, najnowocześniejsza technologia i zaawansowane źródła światła (LED) przyczyniają się 

do wykonywania wymagających zadań wzrokowych w tym obszarze działalności.

ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE

MEDYCYNA OGÓLNA/INTENSYWNA OPIEKA/NEONATOLOGIA

Precyzyjna wizja – wyraźne zalety   
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Wysoki poziom oświetlenia (luks) dla wyraź-
nego oświetlenia obszaru badania, natural-
ne oddanie kolorów w celu wykrycia zmian 
pigmentacji tkanek lub struktury, regulowa-

  utsartnok ainezdiw ogezspel ald ołtaiwś en
– są to niektóre z wymagań wydajności 
oczekiwanych od oświetlenia najnowszej 
generacji.

Lekarze spełniają wymagania opieki i ocze-
kiwania dotyczące skutecznego wyleczenia. 
Oświetlenie pomaga im stawić czoła tym 
wyzwaniom każdego dnia. Dla nich jest to 

narzędzie pracy, na którym muszą całkowicie 
polegać.

Intensywnie oświetlone szerokie pole po-
zwala im na pierwszy rzut oka zobaczyć 
badane obszary. Zmniejszone wydzielanie 
ciepła z powierzchni źródła światła pozwala 
na lepszą koncentrację i pomaga poprawić 
ergonomię. 

Proste, ergonomiczne elementy sterujące 
umieszczone bezpośrednio na głowicy lam-
py gwarantują natychmiastową reakcję. Po-

nieważ diody LED mają bardzo długi cykl ży-
cia, lampa nie wymaga konserwacji, a tym 
samym pozwala zredukować koszty.

Wysokiej jakości komponenty, nowy system 
ramienia wykonany z mocnego lekkiego 
stopu, który gwarantuje pewne trzymanie 
w ustalonej pozycji, a także wiele możliwo-
ści dopasowania sprawiają, że lampa ta jest 
niezbędnym instrumentem pomocniczym.



JASNE STRONY Dmed® halux LED

ZALETY PRODUKTU

Trzy odcienie koloru światła, z możliwością ściemniania

Oświetlenie 50 000 luksów

Ergonomia

Wysokiej jakości lampa 
do przeprowadzenia badań

Doskonałe odwzorowanie kolorów

 

Trzy odcienie kolorów:

3500 K Ideal for different types of
(warm white) skin examination

4100 K Ideal for general  
(neutral white) examinations

4700 K Ideal for the recognition of 
(cold light) different vessels → for  
 post operative treatment  
 and small interventions

Bezpieczne i pewne ustawienie światła

System ramienia ze złączem ciernym

• Śruba motylkowa umożliwia precyzyjną
regulację tarcia w zależności od potrzeb.
Każde złącze może być ustawione tak,
aby umożliwić z jednej strony łatwy ruch
światła, zapewniając jednocześnie
by złącze pozostało w pożądanej pozycji.

 
  
  
  
  
  
 
• Powierzchnie cierne są odporne na zużycie.

W ten sposób system ramion utrzymuje 
swoją pozycję i pozostaje łatwy do ustawienia 
i obsługi, nawet po długim okresie użytkowania.

 
  
  

 
 

•
 

Prowadzenie kabli jest całkowicie 
zintegrowane ze złączem; tym samym
nie jest możliwe plątanie się kabli.

 
  
 
• Długości ramion do 1,20 m pozwalają 

na elastyczny promień działania.
 

•
 

Wysoka jakość światła jest wyraźnie 
podkreślona przez przegubowy system 
ramion z litego stopu lekkiego.
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3500 K

4100 K

4700 K

Siedem mocnych diod LED (około 
50 000 luksów / 0,5 m) gwarantuje 
odpowiednie oświetlenie badanego 
obszaru.

Ta lampa LED oparta na najnowszej 
technologii zapewnia oświetlenie 
równoważne z lampami halogenowymi. 
Temperatura jej światła pozwala na 
naturalne oddanie kolorów – dzięki 
temu można dokładnie rozpoznać cechy 
skóry (powierzchowna i głęboka 
struktura).

Dzięki doskonałemu współczynnikowi 
oddawania barw, Ra = 95 i R9 (czerwony)
> 95, kolor badanego obszaru może być 
rozpoznany przez oko z większą precyzją.

Dla lekarza oznacza to lepsze rozpoznawanie 
szczegółów najsubtelniejszych odcieni 
kolorów w tkankach. Podświetlony region 
wydaje się naturalny i kontrastowy. Światło 
jest znacznie bardziej przyjemne dla oka, 
a kolory są odwzorowane dokładnie.

Mieszanie diod LED w różnych kolorach 
jest ogromną innowacją w dziedzinie badań 
lekarskich. Kolor światła (temperatura 
światła w kelwinach) można modyfikować 
zgodnie z rodzajem interwencji.

Użytkownik może wybrać optymalne 
oświetlenie do badania w zależności 
od obszaru skóry i rodzaju tkanki lub rany.
Regulacji można dokonać za pomocą 
prostej i przejrzystej jednostki sterującej 
bezpośrednio na głowicy lampy. Można 
również wybrać natężenie światła 
i spersonalizować je za pomocą pięciu 
poziomów ściemniania.

Idealny do różnicowania 
powierzchownego składu skóry

Idealny do rozpoznawania 
różnych naczyń krwionośnych 
– do leczenia pooperacyjnego 
i małych interwencji

Idealny do badań ogólnych

(ciepła biel)

(neutralna biel)

(zimna biel)
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20 P LX

20 P SX

20 C L1

12 P LX

Gyn 12 P S6

RODZINA PRODUKTÓW W SKRÓCIE

OŚWIETLENIE LED DO BADAŃ

• 20 000 luksów / 0,5 m
• Jednolite oświetlenie pola
• 5 poziomów ściemniania światła
• Regulowana temperatura kolorów (trzy odcienie kolorów)
• Bezstopniowa regulacja wielkości podświetlanego pola
• Prosta jednostka sterująca na oprawie
• Technologia LED zmniejsza koszty konserwacji do minimum, 
   zapewniając jednocześnie wysoką wydajność energetyczną
• Brak promieniowania cieplnego w świetle (odwodnienie 
   tkanek jest zredukowane do minimum)
• System ramienia ze złączem ciernym

• 50 000 luksów / 0,5 m
• 5 poziomów ściemniania światła
• Regulowana temperatura kolorów (trzy odcienie kolorów 
   umożliwiają spersonalizowane oglądanie kontrastów)
• Prosta kontrola na oprawie
• Brak promieniowania cieplnego (podczerwieni)
• Wysoka efektywność energetyczna i wydajność świetlna
• Zoptymalizowane chłodzenie głowicy lampy
• Technologia LED zmniejsza koszty konserwacji do minimum,
   zapewniając jednocześnie wysoką wydajność energetyczną
• System ramienia ze złączem ciernym dla bezpiecznego 
   i pewnego ustawienia światła
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