KNO Unit
LVS-61

All-In-One Behandelunit
voor de KNO heelkunde
Ergonomisch
Hygiënisch
Modulair
Innovatief

meer dan lasers...
meer dan lasers...

Iedere KNO unit wordt
perfect afgestemd op
de gebruikers
In samenwerking met één van de grootste fabrikanten van
KNO units wereldwijd, ATMOS Medical, heeft Laservision een
behandelunit ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Met de
nieuwe LVS-61 KNO unit kiest Laservision voor een KNO unit
met een modulair design. Elke spreekkamer of behandelunit
op de afdeling KNO is uniek en zal oplossingen voor gerichte
uitdagingen moeten bieden. In samenspraak kunnen we de
unit en inrichting configureren, zodat hij past bij uw individuele
wensen, beschikbare ruimte en werkwijze.
Bewezen oplossingen gecombineerd met innovatief denken
Met deze behandelunit wordt de KNO-arts ondersteund om
aan de infectiepreventie-richtlijnen te voldoen. Het innovatieve
materiaal Fenix wordt toegepast om de unit zonder overbodige
naden, kieren en handvaten uit te voeren. Hierdoor is de LVS61 dé oplossing voor een nieuwe, schone poli. Ook worden
bewezen en innovatieve oplossingen toegepast om ergonomie
en bedieningsgemak naar een nieuw niveau te tillen.

Ergonomisch
design

Individueel te
configureren

Betere
ambiance

Hogere
efficiëntie

Betere
hygiëne

Volledige integratie van apparatuur

Totaaloplossing

Het concept van infectiepreventie wordt teniet gedaan wanneer

Zowel de koppelingen met het EPD als de softwarepakketten voor

er losse apparatuur op en aan de unit komt. Met de LVS-61 kan

digitale beeldopslag zijn onderdeel van de totaaloplossingen

de therapeutische en diagnostische apparatuur daarom volledig

van Laservision. Voor de spreekkamer, POK of SEH van de KNO-

geïntegreerd worden in de unit. Ook bestaande apparatuur, van

discipline zijn er verschillende modellen leverbaar met een

andere fabrikanten, kan worden gecombineerd met de KNO unit.

ruime keuze aan te integreren functionaliteiten. Zo is iedere unit
geconfigureerd om in dienst te staan van de wijze waarop in die

Het bedienen van kamerverlichting, spots en zonwering via het
bedieningsconsole van de KNO behandelunit zal de efficiëntie
tijdens spreekuren bevorderen.

betreffende ruimte wordt gewerkt.

Fenix | Een innovatief materiaal,
ontwikkeld voor de toekomst
Om volledig voorbereid te zijn op de richtlijnen en uitdagingen rondom infectiepreventie heeft ATMOS ervoor gekozen om een
speciaal materiaal te integreren in hun unit,
namelijk Fenix.
Fenix is uiterst praktisch en zorgt voor een
innovatieve toevoeging aan uw KNO unit.

HYGIËNISCH
Op de poli of in de behandelkamer

VLEKVRIJ &
KRASBESTENDIG

staat hygiëne voorop. Fenix heeft

Dankzij de slimme nanotechcoating

een glad en antibacterieel opper-

laten vingerafdrukken geen vlekken

vlak, wat eenvoudig schoon te

achter op het materiaal. Daarnaast

maken is.

kunnen kleine krasjes eenvoudig
worden verwijderd.

Fenix is namelijk een stevig materiaal en
heeft een stijlvolle, matte uitstraling. Daarnaast is het eenvoudig schoon te houden
en sterk genoeg om de dagelijkse werkzaamheden te weerstaan. Het materiaal
voelt prettig aan en zorgt ervoor dat bac-

STIJLVOLLE
UITSTRALING

DUURZAAM
De voor de toplaag gebruikte na-

teriën en schimmels geen kans hebben om

De matte look van Fenix straalt

notech coating zorgt ervoor dat de

te groeien.

exclusiviteit en moderniteit uit.

kleur nooit weg valt en het blad lang

Deze uitstraling past perfect bij

mee gaat.

We laten u graag kennismaken met de vele
voordelen van Fenix.

de KNO unit van nu.

Servo-Drive | Greeploos en
gebruiksvriendelijk
De toevoeging van het geavanceerde systeem Servo-Drive

van de lade of het front. En dankzij BLUMOTION is ook zacht

maakt handgrepen overbodig. Het volstaat om licht op het

en geruisloos sluiten gegarandeerd.

front te duwen om lades als vanzelf te openen. Waar het
front wordt aangeraakt speelt geen rol.

Volledige controle
De gebruiker kan op elk moment van de bewegingsuitloop in-

Gemakkelijk openen, zacht en geruisloos sluiten

grijpen en blijft dus altijd de controle behouden. Wanneer de

Door licht aanduwen kunnen de ladefrontjes met Servo-Drive

stroom uitvalt kunnen lades en fronten die met Servo-Drive

eenvoudig en snel worden geopend, ongeacht het gewicht

worden bediend, manueel worden geopend en gesloten.

Doelgerichte configuratie
Zoals iedere ruimte in het ziekenhuis een eigen, specifiek doel

Dat betekent dat de unit symmetrisch uitgevoerd moet zijn en dat

heeft is dat ook op de afdeling KNO niet anders. Waar een

alle apparatuur en instrumenten binnen handbereik moeten zijn.

spreekkamer unit zich grotendeels moet focussen op het stellen

Zowel links als rechts. Dezelfde ergonomie- en hygiëne-richtlijnen

van een betrouwbare en snelle diagnose, hebben de POK en de

zijn in dit geval van toepassing. Het dubbel uitgevoerde werkblad

SEH een eigen doel. De uitdagingen die daarbij komen kijken

maakt het prepareren op zowel zit- als stahoogte ergonomisch.

verdienen ook een eigen aanpak en eigen inrichting.
Compacte unit voor de SEH
Microscopie unit voor de POK

De SEH is uiteraard multidisciplinair. Alle disciplines binnen het

De behandelkamer/ POK op de poli KNO heeft vaak een andere

ziekenhuis moeten daar spoedgevallen kunnen behandelen.

opzet dan een spreekkamer. Hier worden daadwerkelijk kleine

Ruimte is daarom schaars. Echter moeten de tools zo veel

behandelingen uitgevoerd en spoedgevallen moeten daar kunnen

mogelijk aanwezig zijn.

plaatsvinden.
Een compacte basic unit, met de noodzakelijke ruimte en features,
In een spoedsituatie moet zoveel mogelijk intuïtief gedaan

is daarom ideaal op de SEH. De unit is uit te voeren met wielen,

kunnen worden. De patiënt wordt met het hoofd- / halsgedeelte

waardoor hij uit de ruimte verplaatst kan worden als dat nodig

gepositioneerd op een behandelbank voor de unit. Om geen

is. De unit is tegelijkertijd voorzien van genoeg opbergruimte

onnodig tijdsverlies te hebben moet de arts aan beide zijden van

voor instrumentarium en noodzakelijke apparatuur, zoals een

de patiënt kunnen werken.

camerasysteem en coagulatieapparaat.

Onze ICT Oplossing spreekt de taal
van uw ziekenhuissysteem
ATMOS 360º Diagnostics helpt ziekenhuizen en klinieken om hun

Moderne diagnostische apparatuur genereert veel data. De

ICT projecten te stroomlijnen door de modulaire opzet van de

juiste oplossing kan helpen om deze data op een juiste manier te

software. Alle combinaties van ATMOS apparatuur en apparatuur

verwerken en te structureren. Met de ATMOS 360º Diagnostics

van derden kan dankzij de ATMOS software gekoppeld worden

wordt de ICT afdeling geholpen in zowel hardware als software

aan het EPD.

uitdagingen die een afdeling met zich meebrengt.

Eén oplossing voor ICT uitdagingen en administratie. Nu en voor

Als de software geïmplementeerd is, zullen eventuele toekomstige

de toekomst.

uitbreidingen makkelijk te koppelen zijn en zal een beveiligde

 Diagnostische data

data uitwisseling gegarandeerd zijn.

 Visualisatie
 Patiëntmanagement

Inrichtingen en Workflow
Ons gespecialiseerde team neemt u alle zorg uit handen, door
middel van:
 Gedegen kennis van apparatuur
 Inzicht in alle facetten van ontwerp en inrichting
 Uitgekiende inrichtingstekeningen
 Systematisch projectmanagement
 Integratie van uw specifieke wensen
 Ruime keuze aan gestandaardiseerde oplossingen
 Individuele aanpassingen
Het resultaat? Functionele kamers, kwalitatief hoogstaande
apparatuur en een zorgeloze installatie!
Ontwerp en inrichting van spreekkamers en behandelkamers
Laservision heeft de multidisciplinaire kennis in huis om na te
denken over een praktische en ergonomische inrichting. Het
opleveren van een complete behandelruimte of spreekkamer
is een veelomvattend proces. Zeker als dit samen gaat met
bijvoorbeeld een interne verbouwing. Passen de bestelde
units wel? Klopt de positie van de patiënt? Hoe zit het met de
gebouwbekabeling? Kan de bestaande apparatuur geïntegreerd
worden? Veel vragen waar een gespecialiseerd team met u over
kan nadenken.

Schoon
Behandeling
Instrumentarium

Gebruikt

Instrumentarium
Optimale workflow is essentieel voor goede infectiepreventie

omgeving terecht komen. Schoon instrumentarium wordt uit de

Kruiscontaminatie is een reëel risico in de ziekenhuizen. Om

unit gehaald en na gebruik op een speciale aflegplek, van Fenix,

dit risico te minimaliseren is niet alleen hygiënisch materiaal

geplaatst.

belangrijk, maar ook een goede workflow. ATMOS is gaan
nadenken over een innovatief systeem om instrumentarium te

Wilt u meer weten over onze innovatieve werkwijze, waarin

scheiden. Door schoon en gebruikt instrumentarium te scheiden

workflow op de hele poli centraal staat? Neem dan contact met

in de werkprocedures kan er geen patiëntmateriaal in een schone

ons op.

Efficiëntie
We werken vanuit het oogpunt en de kernwaarden van de klant. Met deze doelen en kernwaarden als leidraad zullen wij een voorstel maken. Hierbij staan betrouwbaarheid en efficiëntie centraal

EFFICIËNTE
WORKFLOW
Efficiënte

inrichtingen

KOPPELING EPD

LICHTPLAN

SAMENWERKEN

en

Naast het creëren van een

We kijken niet alleen naar

Wij hebben jarenlange

snelle patiëntenstromen. Er

optimale inrichting zorgen

apparatuur

ervaring op het gebied van

kunnen meerdere voorstel-

wij er ook voor dat alle ap-

maar maken ook een licht-

inrichtingen. Door de nauwe

len worden gedaan. Eventu-

paraten aan het EPD kunnen

plan. Dit zorgt ervoor dat u

samenwerking met de klant

eel één voorstel zonder ver-

worden gekoppeld.

nauwkeurig en comfortabel

realiseren wij telkens een zo

kunt werken.

optimaal mogelijk resultaat.

bouwing en één voorstel met

en

meubels,

verbouwing.

Links een inrichtingsvoorstel zonder verbouwing, rechts een inrichtingsvoorstel waarbij enkele verbouwingen nodig zijn om
tot een zo efficiënt mogelijke work- en patiëntenflow te komen.

Samengevat
Ons ervaren team van specialisten regelt de complete inrichting van A tot Z.

KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE
APPARATUUR

DIVERSE
TRAININGEN

EIGEN
SERVICEAFDELING

PARTNERSCHAP

Van zowel Laservision als van

Gecertificeerd en

Voor snelle en zorgeloze

Om tot een optimale

andere merken kan worden

accreditatie.

installatie en snelle respons

inrichting te komen.

geïntegreerd en gekoppeld.

bij storingen. Zowel op
afstand als op locatie.

Projectmatig werken
Waarbij er continu wordt samengewerkt en overlegd zodat u van
alles op de hoogte bent.

Kennismaken

Offerte

En bespreken van de

Wordt uitgebracht nadat duidelijk is wat

wensen, mogelijkheden e.d.

de wensen en mogelijkheden zijn.

Plannen

Installatie

Van de apparatuur en inrichting

Van de apparatuur en het koppelen

door middel van tekeningen,

met het EPD zonder overlast of uit-

presentaties en digitale weergaven

val van spreekuren. Tevens zorgen wij

van o.a. patiëntenstroom.

voor het opleiden en certificeren van
de gebruikers.

ATMOS i View |
HD LED Microscoop
 Perfecte synergie tussen lichtbron en lenzen

LED + lenzen = perfecte beelden

 Hoogwaardige beelden dankzij vakmanschap en precisie

Gebruikers geven aan langer zonder vermoeidheidsklachten

 Optimale ergonomie en duurzaamheid
Moderne diagnoseapparatuur moet tegenwoordig meer te
bieden hebben dan alleen goed zicht. Veel functies van de
ATMOS i View zijn ongebruikelijk in deze klasse van diagnostische
apparatuur. Naast het holistische en op artsen geïnspireerde
concept, is dit precies wat onze microscoop onderscheidt en zo
geavanceerd maakt. Het ATMOS i View optische systeem heeft zijn
oorsprong in Wetzlar, een stad die bekend staat om zijn lenzen. In
het zuidwesten van Duitsland, 's werelds centrum voor medische
technologie, staat de productiefaciliteit van ATMOS. Hier kunnen
ze terugvallen op de cumulatieve expertise van gekwalificeerde
experts terug kunnen vallen.
Vertrouwen is goed, maar feiten zijn beter

te kunnen werken. Snellere diagnoses door het gebruik van
stereoscopische foto's (3D-effect) zorgen voor efficiëntie. De
geïntegreerde camera zorgt voor eenvoudige bediening via het
paneel op de microscoop. Daarbij worden
alle parameters (zoals de witbalans)
automatisch ingesteld. Bovendien is
handmatig scherpstellen van de camera
niet langer nodig, omdat een scherp
beeld in de microscoop ook een scherp
beeld op de monitor betekent.
Concentratie
Om volledig op uw patiënten te focussen, is een eenvoudige
bediening van alle elektrische functies mogelijk via het
bedieningspaneel. Bedieningspaneelfuncties omvatten:

Met behulp van een gepatenteerde techniek wordt het rode

 Frame-opslag bevriezen

gedeelte van LED-licht extra versterkt. Hierdoor wordt een

 Starten / stoppen van video-opnames

aangename kleurtemperatuur van 5.500 K (+/- 10%) bereikt. Dit

 Overschakelen van permanent licht naar stroboscopie

alles gebeurt zonder een thermische lading op het onderzochte
weefsel aan te brengen via IR-straling.
De geavanceerde optieken en verbeterde kleurkenmerken
brengen microscooptechnologie naar een nieuw niveau. Dit is
mogelijk dankzij het nieuwe gepatenteerde ontwerp waarbij geen
koeling door middel van een ventilator nodig is.

 Verlichtingsregeling
Geïntegreerd meetinstrument
Via een kleine draaiknop kan een schaalverdeling op ware grootte
worden ingevoegd in de onderzoekslaag van het belichtingspad.
Deze weergave vereenvoudigt de meting van objecten onafhankelijk
van de 5-voudige vergrotingswisselaar. De schaal kan worden
weergegeven in zowel het 3D-beeld als op alle camerabeelden
en kan worden verwijderd indien nodig. Deze functie maakt een
nauwkeurige diagnose en verslaglegging mogelijk.

Opties
De LVS-61 KNO unit is uit te voeren met vele accessoires waaronder:
 Microscoop | Bijv: ATMOS i View Pro
 Afwerking in verschillende materialen
 Chip-on-tip scope | Bijv: ATMOS Scope
 LED lichtbron met fiber kabel voor starre en flexibele scopen
 Oortrechterhouders
 Zuigsysteem voor secretie
 Regelbaar persluchtsysteem
 Zuignaalden doorspoelsysteem
 Keelspiegelvoorverwarmer
 Geïntegreerde poliklinische endoscopiecamera met endoscopie
adapter | Bijv: ATMOS Cam
 Meekijkmonitor(en)
 Draadloze LED voorhoofdlamp
 Coagulatie | Bijv: ATMOS RS 221 ENT
 Stroboscopiesysteem | Bijv: ATMOS Strobo
 Tymp, Rhino, SONO, OAE, Audiometer
 Lucht- of watercalorisatie | Bijv: ATMOS VarioAir / VarioTherm

ATMOS
Patiëntenstoel
Professional
De vernieuwde patiëntenstoel van ATMOS biedt een modern design
en is uitgevoerd met innovatieve features. De hygiënische bekleding
voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne en comfort.
Innovatieve features:
 360º draaibaar
 Compacte, maar stabiele voetplaat
 Elektrische hoogteverstelling
 Elektrische rugleuning bediening
 Roteerbaar zitvlak
 Verrijdbaar uit te voeren.
ATMOS Stoel Standaard kleuren

Compact
Stone

Compact
Anthracite

Compact
Black

Compact
Purple

Compact
Chocolate

Compact
Atoll

Compact
Navy

Premium
Fuchsia

Premium
Chocolate

Premium
Aqua

Premium
Navy

ATMOS Stoel Premium kleuren

Premium
Light grey

Premium
Anthracite

Premium
Black

Brumaba
Behandelbanken
Gecompliceerde en tijdrovende procedures vormen geen uitzondering
bij de KNO. Moeilijke en langdurige procedures vereisen een constante
intense concentratie en moeten daarom op de juiste manier worden
georganiseerd. De Brumaba productlijn helpt u bij deze uitdagende taken.
 Perfecte positionering van het hoofd door de
gepatenteerde hoefijzervormige hoofdsteun
 Duidelijk zicht op de patiënt en altijd de best mogelijke toegang
 Geschikt om zittend of staand te werken
 Eenvoudige bediening
 Weinig belasting op de rug, middels ergonomische werkhouding
 Perfecte ergonomische positionering van de patiënt
 Geavanceerde en gepatenteerde functionaliteit
 Perfecte kwaliteit tot in het kleinste detail
Veel factoren spelen een belangrijke rol bij een chirurgische interventie
zonder complicaties. De Brumaba OK-productlijn voldoet aan de
verwachtingen en stelt u in staat om in ideale omstandigheden te werken.

Maatwerk
Een KNO unit van Laservision is volledig op maat te bestellen. Zowel
het houtwerk als het Fenix werkblad kunnen in verschillende kleuren
geleverd worden, zodat hij past bij de huisstijl en gewenste uitstraling
van het ziekenhuis.
Fenix kleuren

Meubilair
Naast de KNO unit zelf kan de volledige inrichting van de spreek- of
behandelkamer uit handen genomen worden. De LVS-61 behandelunit
bestaat standaard uit een basissectie waarbij de parkeerhouder, het
bedieningspaneel en ladeblok (incl. afvallade en instrumentenlades)
inbegrepen zijn. De behandelunit is uit te breiden met o.a.:
 Extra kastruimte voor instrumentarium
 Wasbakelement
 Op maat gemaakte (geïntegreerde) bureaus in verschillende vormen

Specificaties:
Technische data:

Netspanning: Voltage 230 V~ ± 10 % 50/60 Hz
Stroomverbruik: max. 8.5 A
Energieverbruik: max. 2.300 VA
Zekeringen: 2 x T 10 A / 230 V
Elektrische veiligheidseisen: IEC 601 / EN 60601-1
Elektrische veiligheidsklasse: IIa (EEC 93/42)
CE: CE 0124
Afmetingen:
Microscopie unit:
LxBxH: 2559x600x930 mm
Spreekkamer unit:
LxBxH: 1839x600x930 mm

Service en referentie
Laservision is meer dan alleen een leverancier van hoogwaardige apparatuur. We streven ernaar om een partner te zijn. We willen onze klanten ondersteunen om zo de continuïteit en productiviteit te kunnen waarborgen.
Onze deskundige service afdeling zorgt ervoor dat de dagelijkse activiteiten
nooit lang stil hoeven te staan wanneer een probleem opduikt.
Service betekent ontzorgen
De KNO unit en bijbehorende diagnostische apparatuur bestaan uit optische,
elektronische en elektromechanische componenten. Regelmatige controle,

‘’Doordat wij de expertise
zelf in huis hebben, kunnen
wij snel reageren als de
klant daarom vraagt’’

onderhoud en service zijn noodzakelijk voor de bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en levensduur van deze apparatuur.
Uitstekende service en onderhoud zijn zeer belangrijk voor Laservision. Wij
hebben een eigen serviceafdeling met een team van technici die door de fabrikanten gecertificeerd zijn om onderhoud en service uit te voeren. Doordat
wij alle expertise zelf in huis hebben, kunnen wij snel reageren wanneer de
klant daarom vraagt.
Regelmatig onderhoud is erg belangrijk
Wij raden aan om een apparaat één of twee keer per jaar te laten checken.
Een onderhoudsbeurt kan onder andere bestaan uit het schoonmaken van
de optieken, kalibreren, zorgen voor een juiste afstelling en een veiligheidsmeting, afhankelijk van het type. Bij ons kunt u kiezen uit drie soorten onderhoudsmogelijkheden: preventief, all-in en op basis van nacalculatie.

Laservision Instruments B.V.
Heeft ruim 1000 medische lasers en 2800 diagnostische apparaten geïnstalleerd.
In ieder ziekenhuis in Nederland staat apparatuur van Laservision.
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