
TruSystem 7500 
Framtidens operationsbord



Banbrytande teknik –   
Nu och i framtiden

Dagens krav i operationssalen kräver en hög nivå av 
flexibilitet och säkerhet. För att göra arbetsflödet så 
effektivt som möjligt har Trumpf Medical utvecklat 
det trendsättande systemoperationsbordet 
TruSystem 7500 som möjliggör bästa ergonomiska 
arbetssätt för patientvikt upp till 400 kg. Dessutom 
kan du välja till SensorLine för att ytterligare öka 
säkerheten och effektiviteten vid behandlingen av 
patienten.

Resultatet är en innovativ lösning som framtids-
säkrar er operationsavdelning.

 

 
 

    
 

 

 

Läs mer om TruSystem 7500:
www.trumpfmedical.com/en/trusystem7500

2



 

Med tillvalet SensorLine ökas säker-
heten ytterligare i operationssalen:
kollisionsövervakning och överbe-
lastningsskydd.

 
 

 

TruSystem 7500 erbjuder extrem 
positionering och är därför lämpligt 
för en mängd olika ingrepp.

 

 Ergonomisk hantering

Tack vare de intuitiva kopplings-
punkterna kan alla komponenter 
enkelt bytas ut. Komponenterna har 
blivit upp till 25% lättare vilket 
givetvis också bidrar till en bättre 
arbetsmiljö för personalen på 
operationsavdelningenbidrar.

 

TruSystem 7500 sätter 
ny standard i funktio-
nalitet, användarvänlig-
het och design
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Större trygghet



TruSystem 7500 Hybrid – 
mittpunkten i hybridsalen 

 

Hybridsalen med de moderna bildsystemen är 
framtidens integrerade patientbehandling. 
TruSystem 7500 Hybrid bjuder in till lösnings-

integrationsgränssnittet tillåter kommunikation   

 
 

interdisciplinära behov under ingreppet 

med bildhanteringsutrustningen såväl som med 
Trumpf Medicals integrationssystem TruConnect. 
Operationsbordet och övrig integrationsutrustning 
kan därmed styras från en styrpanel.
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Flexibelt integrationsgränssnitt för multifunktionella hybridsystem

Lär känna våra samarbetspartners:  
www.trumpfmedical.com/en/partner



Carbon FloatLine –  
Exakt patientpositionering 
med intelligent sensor-
teknik

 Support vid kärlkirurgi    

genom rotation runt ett för bilden
fast isocentrum med TruSystem 7500 
SensorLine

 
 

 Maximal åtkomst under trauma- och 

neurokirurgiska ingrepp 

med genomlysningslängd 2100 mm 
och 360°  

  

enkelt med motorassisterat styr-
handtag Sensor Control FloatLine 

TruSystem 7500:
lösningen vid cranio-, 
spinal- och trauma-
ingrepp

 

Tillsammans med Brainlabs Airo Mobile 
Intraoperative CT Scanner skapar opera-
tionsbordet TruSystem 7500 det ideala 

hantering.

Med utbytbara komponenter, kolfiber-
komponenter och tillbehör för cranio-, 
spinal- och traumaingrepp utgör system-
operationsbordet med moderna toppar
den unika lösningen för ett optimerat 
arbetsflöde i hybridoperationssalen. 
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  2100 mm
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TruSystem 7500 SensorLine: 
Säkert och genomtänkt

Med TruSystem 7500 SensorLine ökar säkerheten   

kan tillgodoses.
 

 
 

Enkel och intuitiv användning (bilderna visar engelska texter - svensk språkuppsättning ingår alltid)

Bordstatus i 
realtid

Snabbpositionering 
med minneslagring

Inbyggt meddelande-
system för maximal 
patientsäkerhet

 

Tillvalspaket  
TruSystem 7500 SensorLine



   400 kg

TruSystem 7500 är kompatibelt med TruConnect, Trumpf 
Medicals innovativa integrationssystem. Integrations-
systemet, som även innehåller en utbildningsmodul, låter 
dig styra flera av Trumpf Medicals olika operationsutrust-  

 

Överbelastningskydd för maximal patientsäkerhet

Kollisionsövervakning genom avkänning och åtgärd

Individuell positionering 

 

vid patientransport

 Valbar överflyttningshöjd   
för effektiv patientöverflyttning

 Rotation runt ett fast isocentrum   
för högsta bekvämlighet vid
endoskopisk kärlkirurgi

 Utökat Trendelenburg/tilt-

förhållande för optimal åtkomst 
under laparoskopisk kirurgi. 

 

 Effektiv trendelenburgpositionering 
för bättre behandlingsläge vid 
nödsituationer

 Låsning av styrpanelen 

för utökad säkerhet under neuro-
kirurgiska ingrepp

Läs mer om TruConnect:
www.trumpfmedical.com/en/truconnect
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Intelligenta tilläggs-
funktioner - idealiska 
för varje ingrepp

 

TruConnect – intelligent networking

Innovativ 3D-visualisering visar aktuell position för 
operationsbordet på pekskärmen.

 

ningar t.ex. operationslampor, operationsbord och kameror 
- även under sterila villkor. Med TruConnect behöver du inga 
andra styrpaneler eller fjärrkontroller.
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hastigheten och patienttransporten blir säkrare och mer ergonomisk.

 

 

i operationssalen kan anestesiförbe-
redelserna påbörjas på bordstoppen 
på transportvagnen.

 I operationssalen:

steg.

 Postoperativt:

Motoriserad patienttransport 
med Power Shuttle 
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Säker positionering vid varje ingrepp

Operationsbordet TruSystem 7500 är anpassningsbart till ett stort antal patientpositioner inom alla
verksamheter: allmänkirurgi, neurokirurgi, gynekologi, urologi, traumakirurgi, ortopedi, öronkirurgi, 
ögonkirurgi, plastikkirurgi, o.s.v. 

Flexibiliteten ökar ytterligare tack vare ett stort tillbehörssortimentet med bl.a. positioneringskuddar.

 
  

Ortopedi och traumakirurgi: med MIS 
höftaggregat och extensionstillsats

 Thoraxkirurgi: i sidoläge 

Kärlkirurgi: med isocentrisk tiltning  

General Surgery: thyroidektomi Bariatrisk kirurgi: gastrisk bypass

Spinalkirurgi: lumbal Fusion

Neurokirurgi: ingrepp såsom DBS 

Ortopedi: axelkirurgi i Beach Chair  

Gynekologi: litotomiposition : 
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Tekniska data

Opbordpelare Pelare SF ”i golv” Pelare SB ”på golv” Pelare SM ”mobil”,  
hybrid MC [2]

Pelare  
hybrid SC, FC

Rotation 360° utan stopp 360° utan stopp – 350° med stopp

Pelarens höjd
 

490 mm–1040 mm
  

520 mm–1070 mm
  

510 mm–1060 mm

  

490 mm–1040 mm (SC),  
  520 mm–1070 mm (FC)

 Min. höjd med universal-
topp H

 
 592 mm   622 mm   612 mm –

Höjdjusteringsområde   550 mm   550 mm   550 mm   550 mm

Tvärsektion (LxB)
   

314 mm
 
x

 
375 mm

 
314 mm

 
x

 
375 mm

  
314 mm

 
x

 
375 mm

  
314 mm

 
x

 
375 mm

Trendelenburg/tilt ± 45°/ ± 30° ± 45°/± 30° ± 45°/± 30° ± 45°/± 30°

Höjd pelarens platta – –   25 mm –

Max. viktkapacitet [1]   400 kg   400 kg   400 kg   400 kg

[1] med begränsningar,  
bereonde på patientens placering

[2] Rengöringsvagn finns för enkel rengöring av
undersidan av pelarens platta
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Bild 1-7: Operationsbordspelare med bordstopp U26 H Universal Bild 8: Operationsbordspelare med bordstopp U14 H Universal 

Op.bordstopp Universal Op.bordstopp [3] [4] [5] [6] Special Op.bordstopp [3] [4] [5]

U14 H U24 H U26 H ST26 Carbon FloatLine

Längd  832 mm   1070 mm   1070 mm  1004 mm   2229 mm

Bredd över tillbehörs-  
skenorna

 600 mm   600 mm   600 mm   600 mm   520 mm

Rörelseområde för
benmodulerna

+ 90°/– 105° + 90°/– 105° + 90°/– 105° ± 90° –

Rörelseområde för
övre ryggmodul  – + 90°/– 105° + 90°/– 105° ± 90° –

Rörelseområde för
nedre ryggmodul  + 90°/– 105° + 90°/– 55° + 90°/– 55° + 90°/– 55° –

Trendelenburg – – – ± 20° –

Slajdning i längsled  460 mm   400 mm   400 mm   350 mm   800 mm

Slajdning i sidled – – – – ± 4.9" / 125 mm
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[3] Olika styrkontroller: trådfjärrkontroll, trådlös fjärrkontroll med
laddstation för (mobil eller väggmonterad)

[4] H bordstoppar levereras med tryckfördelande madrasser, ST26 med
tryckfördelande madrasser, eller Comfort Plus madrasser 

[5] Samtliga bordstoppar finns även i utförande med USA/Japan tillbehörsskenor
[6] Universalbordstopparna finns även i utförande för spolning/maskintvätt
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Trumpf Medical, part of Hill-Rom, is distinguished by high-quality German 

engineering standards and offers innovative products to improve efficiency 

and safety in the OR, ICU, and in other clinical environments throughout 

the care sector. With our customers’ requirements as our benchmark and 

innovation as the foundation of our success, Trumpf Medical delivers total 

solutions to fit your clinical care needs.

This document is destined solely for use by healthcare professionals. Medical devices shown in  
this brochure are intended for use with patients in departments of healthcare establishments.

These products are regulated health care products which, where required by applicable regulations, 
bear a CE mark. Hill-Rom recommends you carefully read the detailed instructions for safe and 
proper use included in the documentation accompanying the medical devices. The personnel of 
healthcare establishments are responsible for the proper use and maintenance of these medical 
devices.

Hill-Rom reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models.
The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental  
of its products.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.  
Doc. No: 2020458, 30 September 2015

Not all products/options are available in all countries.  

For further information about our products or services, please contact 

your local Trumpf Medical representative or visit our webpage:

www.trumpfmedical.com

Hill-Rom is a leading global medical technology company with more than 

10,000 employees in over 100 countries. We partner with health care 

 providers by focusing on patient care solutions that improve clinical and  

economic outcomes in five core areas: Advancing Mobility, Wound Care  

and Prevention, Clinical Workflow, Surgical Safety and Efficiency, and  

Respiratory Health. Hill-Rom people, programs, and product brands  

work towards one mission: Every day, around the world, we enhance 

 outcomes for our patients and their caregivers.


