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О863О, Киisська область, Василькiвський район.

смт.Глеваха,вул.Вонзальяа,4З

тел./ Факс О4571-З-82-95

E-mail: cýrdiФФca rdiФ,net,ua" lHTepHeT www.cardiomc,ctr}ll.ua

Операчiйнi та огlrяловi свiти.ltьники впробництва ВrightfiеldНеаlthсаrе(Швецiя)

IlepeBazu свеmлоliоlнцх свimuльнuкiв BrighфeldHeaПhcare dля

меоuчнuх ]aMadiB:

Екоtrочtiя е]lекгроенgрl,iТ i (liHarrciB. (iкорочення ви,грат в l0 разill \, порiвняннi з t,аJIогеновою лампою.

Максимаlьнi значення яскраtsос,гi i ко.,riрrlих rtоказникiв опсрачiйноi JlамIlи: яскравiсть l60 000 люкс. ксlлiрна темперil,г),ра

4 5()() Kc:rbBirriB. можливiс,l l, змittи ко.iliрlttli'темпера,гури з З 500,rro 4 500 ке.цьвiнiв

Мirtrtiс,гь i;tовtrlвiчнiс,rь. /(осяt,ас,гься la рах\,нок tlа*цiйностi iможливtlсr,i дезiнфекцii корпусу, TeprrriH експлl,а,гаttiI

cBlt.to.,lio,,ttlиx,,lамп()чок бi_Ibttle 5() ()(Х) r,il,rиrr, Зйомrli тa с,гери"riзчсмli рr,коя,t,ки д.пя регуJlювання ячкравостi.

[)iвtrtlлtiрttий розttо,ri:l cBi,l,"ltolttll,tl ll(),|,(')K\, Бc,з,t,itlboBc ocBit.ltctIttя,

Безltс,tний свi,l,и.ilьltик,lulя ].L()р0l]'я,,llо,tи}lи. [)illcttb наr,рiваtrtlя бiля коргlусу JIампи становиl,ь менше l гралуса. Таке

tlcttit,tctttlя lte tLtкiд,tивtt l.tя }()р\. ittc ctlJ()Pl(|( гlрOбJlсrl в оtlсраLtiйtriй гrри 1,риваJIому часу робо,ги. Змiнна колiрна

lс\lllсраг)раJ()Jво.lя( llроl]().lиlиilr.tь-якi tlllерllItiТltермiномltоtrадlOг()лин.нсвиснажуючизiрхiрургагаасистенriв.
Безtlечttа пролукчiя для навкOjIишньоr,о ссредовища. Не мiсr,и,гь pTyтi. в порiвняннi з галогеновою лампоl().

HirvreItbKi свi,t,;tо;tiодtli ла]\1Ilочки - Gеrmапr,L.ГjD Оsrаm. нiмецькi ричаги.lля крiп.пення - Gегmапу Ondal.

Мож,rивiсr,ь змiни iнr,енсивlttrсгl ocBi1.1tcн}lя. I] зi1-1lежнос,гi вiл ви.rу операrtiТ,5-100%.

Гllrlr1111;r"о lcpMiH l piK.
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3 повагою директор ТОВ кМКкКАРЩlО> Чумаченко Л. М.
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О863О. Киiвська область, Васнлькiвський район,

смт. Гл€ваха,вул.Вонзальна,43

тел./ факс О4571-З-82-95

E-mail: cardio@ca rdio,net,tta. lнTepнet: wиrъч.саrdiсrпrс,сФlтl.uа

Операчiйний

Те-rч i чн i харокmерuсmu кu :
- }lcrtpaBic,r,b : l60 000
- l{o.ripHa темпераl,ура: 3 500 - 4 50() Кс.пr,вiнiв
- l,.tctt t pollltc pcl ) лlоlJаlIня ilt t енсивtltrс l i cBiT.ra:

6() (Х)0 -l60 00() JIюкс
- llcpio,,t рtlбо,ги ctзi,t,.lto,titl.ta: ,50 ()()0 ru,'tин
- J lar rirpoct<ol tiч ttий реiкичt рrlбо,ги ламttt и

- З6()" l,patlclB обер,гаtIня
- l'tt lr.tip фокrсrrсlI lt,ltяtчlи: l2()-35()Mrt.
- Lrибиriа освi-I,;tсння: - 7()() rlM,

Ф.у н кцiя злriнu колiрноi mемпераm.урu :

Зп,t itta Ktl:tbopy свiтла
l} и кtlрис l at tttя pi ]н их к().lьорtlвих cBi t ,llttJLioлiB ло,}воляс вIlершс в хiрурr iT JM iнити
ко]ll,()ри свi,I,ла запежнtl Bi,lt застосування. Хiру,рг N{ac можливiсть обрати оптимальне
cBil.ttl за,l,иllом тканини 1,а,|,екс,г),рок) l|оля рани. Можна встановити п'ять рiзних
]}lачсliь 1,е]\,tIIераl,ури Ko]Ibopv: 3500. 3750. 4000. 4250 га 4500 Кельвiнiв.
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