
Världen i ett nytt ljus

iLED 7
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Intelligent belysning

Innovativ teknik är ett nyckelord vid förbättring av miljön i operationssalen. Med den nya generationen 
av operationslampor med LED sätter Trumpf Medical återigen en ny standard:  iLED 7 – den tänkande 
operationslampan.

För Trumpf Medical är högsta patientsäkerhet och användbarhet alltid i fokus vid utveckling av nya produkter. 
Med denna grundprincip och den revolutionerande tekniken med den nya LED operationslampan, får personalen på 
operationsavdelningen möjlighet att alltid arbeta under optimala ljusförhållanden.

Det automatiska ljushanteringsystemet använder sig av den senaste tekniken med 3D-sensor som analyserar operations-
området kontinuerligt för att automatiskt anpassa belysningsvillkoren och minimera de manuella inställningarna. Dessutom
kompenserar operationslampan automatiskt mot skuggbildning, t.ex. när operatörens huvud skymmer operationsområdet. 
Operatören kan därmed fokusera helt på sitt arbete, till absolut störst nytta för patienten.
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Sju anledningar att välja iLED 7

 • Automatisk justering av ljusstyrka, färgtemperatur
och storlek på ljusfältet 

 
 

 

• Det

 

unika systemet för skuggkompensation

 
 

ger bästa belysning hela tiden

 

• Alltid exibel tack vare bästa möjliga belysnings-
förutsättningar på arbetsavstånd mellan 1,3 och 
1,8 meter inom alla discipliner  

 

 
 

 

 

• Strömlinjeformad 

  

 

• Det

 

modulära konceptet ger möjlighet till standard-

handtag eller kamerahandtag 

  

 
 

 

• Ett intuitivt, praktiskt, och anpassningsbart
operationskoncept 

 

 

• Framåtkompatibelt med integrationslösningar
från Trumpf Medical 
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3D-sensorteknik ger konstant belysning i operationsområdet 

SmartAssist aktiv belysning och 
skuggkorrigering
iLED 7 har ett sensorstyrt assistanssystem som ger jämn
belysning och korrigerar ljuset mot skuggbildning, även 
när operatören arbetar rakt under operationslampan.
Systemet upptäcker hinder i belysningsfältet och tänder 
eller släcker LED-moduler motsvarande. 

Resultatet blir att belysningen i operationsområdet alltid
är perfekt, utan att operatören behöver justera ljuset 
manuellt. Operatören kan helt fokusera på patienten och 
ingreppet.

Intuitiv och överskådlig information på pekskärmen 

SmartControl för intuitiv användning

Alla inställningar för iLED 7 kan göras från en mobil pekskärm
eller från en väggmonterad kontrollpanel. Det rena gränssnittet 
möjliggör enkel och intuitiv användning.Justeringar kan även 
göras på lamphuvudet eller via sterilhandtaget - �era möjlig/
heter för operatören och personalen i operationssalen.

Rundade kanter och släta ytor för enkel rengöring 

SmartDesign för högt ställda krav

Lamphuvudets smäckra utformning motsvarar helt 
operationspersonalens krav. Operationslampan fungerar 
lika bra i operationssalar med konventionell ventilation som 
i operationssalar med laminär�ödestak. Lamphuvudet har 
rundade kanter, släta ytor och en stor central öppning och 
är dessutom enkelt att rengöra. En kombination av olika lätt-
viktsmaterial och den kompakta utformningen bidrar till 
enkel positionering av operationslampan.
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All produktinformation om iLED 7 �nns på
www.trumpfmedical.com/en/iLED7

Den smarta operations-
lampan iLED 7
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Olika handtag kan användas för högsta �exibilitet 

För normala arbetsavstånd kan du välja mellan tre förkon�gurerade
ljusfältstorlekar 

Jämnt ljus på alla avstånd.

Smart belysning för jämn 
ljusintensitet 

 

När avståndet mellan operationslampan och operations-
området ändras så ändrar 3D-sensorn i iLED 7 automatiskt 
ljusfältstorleken och belysningsstyrkan, upp till 160.000 Lux. 
Operationspersonalen kan därmed alltid arbeta med oför
ändrade ljusvillkor, utan manuell justering av ljuset, vilket 
sparar tid och ger operatören möjlighet att fullt koncentrera 
sig på sin arbetsuppgift.

  

SmartPattern optimerar 
ljusfältstorleken 

 

Inom de normala avstånden vid kirurgi, 0,8 till 1,3 meter, 
hålls ljusfältstorleken alltid konstant. Den unika funktionen 
SmartPattern låter dig välja mellan tre ljusfältstorlekar. 
När du valt ljusfältstorlek så sparar iLED 7 automatiskt 
inställningen och justerar ljusfältet till den storleken när 
operatören �yttar lamphuvudet. 

SmartModularity för högsta 
�exibilitet

 

Mitthandtaget på iLED 7 lamphuvud kan förses med 
�ergångs sterilhandtag eller engångssterilhandtag för 
att möta avdelningens behov. TruVidia wireless kamera 
kan beställas med operationslampan eller i ett senare 
skede och kameran kan enkelt monteras utan modi�eringar. 
Du kan även kombinera operationslampan med andra 
utrustningar från Trumpf Medical, t.ex. det innovativa 
integrationssystemet TruConnect.
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TruVidia Wireless levererar bild i toppkvalitet. Bilderna överförs krypterade
för högsta säkerhet.

iLED 7 är kompatibel med TruConnect, Trumpf Medicals 
innovativa integrationssystem. Integrationssystemet, som 

olika operationsutrustningar från Trumpf Medical. T.ex. 
operationslampor, operationsbord och kameror - även
under sterila villkor. Med TruConnect behöver du inga 

 

 

 

TruConnect: Intelligent uppkoppling

Istället kan du fritt styra de integrerade komponenterna från 

tillbaka från de olika systemen. Med möjlighet till komplettering 
med olika appar kan du utöka funktionaliteten och koppla 
samman med andra lösningar från Trumpf Medical.  

iLED 7 kan via mitthandtaget anslutas direkt med TruVidia 
innovativa kamerasystem och leverera HD-video helt utan 
fördröjning. Använd snapshot-funktionen för stillbilder för 
dokumentering av ingreppet.

En stor fördel med det trådlösa kamerasystemet är att det
enkelt kan installeras i efterhand eller uppgraderas, utan
extra kabeldragning. Kamerasystemet kan dessutom styras
från den trådlösa mobila eller väggmonterade pekskärmen.
 

 

 

Kompatibel med senaste generationens
kameror 

Tekniska data iLED 7

Belysningsstyrka  Ec på 1 m (lx) 160,000 

16–25  

Färgtemperatur (K) 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000

Färgåtergivningsindex (Ra) max. 97

Dimningsområde (%) Endo <5 | 30–100

Belysningsdjup (L1+L2) vid 20% Ec  / andra utgåvan (cm)  193 med ALC Plus

Restbelysning med 1 skugga, utan tub (%) 92 

Restbelysning med 1 skugga, med tub (%) 91 

Restbelysning med 2 skuggor, utan tub (%) 68 

Läs mer om TruConnect på:  
www.trumpfmedical.com/en/truconnect

Fokuserbar ljusfältstorlek  (cm)



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: 2020483, 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.
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