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ВІДКРИЙТЕ НОВИЙ СВІТ У 
НЕЙРОХІРУРГІЇ РАЗОМ З НАМИ! 

Кожне нейрохірургічне втручання - це новий виклик. 
Рахунок йде на хвилини. Необхідно обдумувати кожен 
крок. Важливе значення має плавність і 
безпреривність робочого процесу. Black Forest Medical 
Group (Блек Форест Медікал Груп) завжди готова 
надати вам та вашій команді інноваційні рішення, які 
підвищують безпеку та ефективність нейрохірургічних 
втручань. 
Ми завжди керувалися і керуємося бажанням 
задовольнити ваші потреби. Разом ми можемо 
примножити свої сили з метою внесення стійких змін 
для покращення здоров’я людей по всьому світу. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧЕРЕПА 
Жорсткі та неінвазивні системи черепної фіксації 

Чітка фіксація положення черепа має важливе значення під час нейрохірургічних процедур. Вона 
забезпечує безпеку пацієнтів та загальні результати хірургії, особливо при використанні мікроскопів або 
елементів навігації. Ми прагнемо створювати рішення, які є стабільними, безпечними, міцними та 
гнучкіми – такими, що забезпечують досягнення найкращих результатів, незалежно від складності 
кожного конкретного випадку. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORO® (ДОРО) СИСТЕМА ЧЕРЕПНОЇ ФІКСАЦІЇ QR3 
Система черепної фіксації QR3 DORO® (ДОРО) розроблена для щоденних нейрохірургічних застосувань без 
візуалізації. За рахунок використання вбудованих інтерфейсів навігаційного адаптера та сумісності адаптеру 
«Mix & Match» (Мікс енд Метч) із рентгенопрозорою продукцією DORO® (ДОРО), робота з нашим 
обладнанням займає менше часу та робить його універсальним. 

DORO® (ДОРО) Система 
черепної фіксації QR3  
Артикул 1001.100 

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
За рахунок використання фіксатора черепа 
QR3 DORO® (ДОРО) можна легко 
налаштувати апарат у спосіб, що найкращим 
чином відповідає вашим потребам. Для 
цього ви без будь-яких проблем можете 
використати ретракційні важелі, весь спектр 
ретракційних систем або навігаційні 
адаптери. 

ІНТУТИВНІСТЬ 
Завдяки швидкому та легкому 
монтажу більше часу приділяється 
решті підготовок до операцій. 

СУМІСНІСТЬ 
Можна безпосередньо приєднати до 
операційного стола за рахунок 
використання нейроінтерфейсу або 
встановити на його бічні рейки для 
системного блоку за рахунок 
використання адаптерів для бокових 
рейок операційного стола DORO® 
(ДОРО) (стор. 10). Також можна 
використовувати адаптер «Mix & Match» 
(Мікс енд Метч) з рентгенопрозорими 
приладами DORO® (ДОРО) (стор. 23). 

DORO® (ДОРО) Система черепної фіксації QR3  
Артикул 1001.100 
(показано із штифтами для фіксації черепа DORO® 
(ДОРО)) 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа QR3  1001,001, 
DORO® (ДОРО) Адаптер шарнірний, 
алюмінієвий  

3002-00 
DORO® (ДОРО) Основне кріплення, 
алюмінієве  

3001-00 

 

DORO® (ДОРО) Кейс для 
зберігання системи черепної 
фіксації  
Артикул 1001.030 (доступні у 
різних варіантах). 



 

 

DORO® (ДОРО) ФІКСАТОР ЧЕРЕПА 
QR3 ЛЕГКЕ ЗЧИТУВАННЯ 

ШКАЛИ ТИСКУ 
Метричні та британські 
одиниці виміру. 

ЗНИЖЕНИЙ 
РИЗИК РОЗРИВІВ 
Відсутня рухливість між 
тримачем дуги та основою 
черепа при заблокуванні. 

ПРОСТИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ 
ТА СТІЙКІЙ 
ПЕРЕХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
Прикріпіть прилади 
DORO LUNA® (ДОРО 
ЛУНА), DORO COBRA® 
(ДОРО КОБРА) або 
кріплення Quick-Clamp 
(Куік-Клемп) до 
відповідного 
перехідного елементу 
Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
(інформаційне поле 
внизу). 

DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа 
QR3  
Артикул 1001.001 

ПРОСТОРНІСТЬ 
Унікальна форма 
забезпечує вільний 
простір для розміщення 
інтубаційної трубки навіть 
у положенні лежачи на 
животі. 

ТОЧНА 
НАВІГАЦІЯ 
Навігаційні адаптери 
пристрою 
відстеження (стор. 
10) можна легко 
приєднати в 
безпосередній 
близькості до 
хірургічного поля. 

СТІЙКІСТЬ 
Мінімальна відстань між 
основою фіксатора черепа та 
подовжувачем забезпечує 
високу стійкість та зменшує 
ризик втрати навігації. 

QUICK-RAIL® (КУІК РЕЙЛ) 
ІНОВАЦІЙНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ 
Термін QR3 відноситься до третього покоління нашої 
інноваційної технології Quick-Rail® (Куік-Рейл), яка 
безпосередньо застосовується в наших подовжувачах 
алюмінієвих фіксаторів черепа. Легке розташування завдяки 
унікальній формі, навіть якщо покритий декількома шарами 
стерильної хірургічної серветки. Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
використовується для відповідного перехідного елементу, 
забезпечуючи надійне кріплення DORO® (ДОРО) ретракційних 
систем та аксесуарів. 



 

 

DORO® (ДОРО) ОСНОВНЕ КРІПЛЕННЯ PARKBENCH (ПАРКБЕНЧ) 

Основне кріплення Parkbench DORO® (Паркбенч ДОРО) є ідеальним рішенням для бокової фіксації 
положення пацієнта. Його конструкція дозволяє безпечно та зручно зафіксувати положення руки пацієнта, 
зменшуючи ризик отримання гематом. Основне кріплення Parkbench (Паркебенч) регулюється по ширині і 
кріпиться майже до всіх стандартних бічних поручнів. 

DORO® (ДОРО) ОСНОВНЕ 
КРІПЛЕННЯ PARKBENCH 
(ПАРКБЕНЧ) 
Артикул 3001-006 

Універсальний з'єднувальний 
елемент для бокових рейок Trumpf 
(Трумпф) 
Артикул 3007-50 

Під'єднує підлокітник Parkbench 
(Паркбенч) до основного кріплення 
Parkbench DORO®(Паркбенч ДОРО). 

Підлокітник Parkbench Stryker 
(Паркбенч Страйкер) 
Артикул 3001-007 

DORO® (ДОРО) Основне 
кріплення, регульоване, 
Eschmann (Ешманн) T-серії  
Артикул 3001-010 

DORO® (ДОРО) Основне 
кріплення, регульоване  
Артикул 3001-00 

DORO® (ДОРО) Основне 
кріплення, регульоване 
Mizuho (Мізухо) 
Артикул 3001-002 

DORO® (ДОРО) Основне 
кріплення, регульоване Takara 
Belmont (Такара Белмонт) 
Артикул 3001-001 

DORO® (ДОРО) ОСНОВНЕ КРІПЛЕННЯ, АЛЮМІНІЄВЕ 
Основне кріплення DORO® (ДОРО) розроблено індивідуально для конкретних операційних столів. Крім того, 
основне кріплення DORO® (ДОРО) можна прикріпити практично до будь-якого звичайного операційного 
стола за рахунок використання адаптерів для бокових рейок операційного стола DORO® (ДОРО) (стор. 10). 



 

 

П-подібна рама DORO® (ДОРО) є ідеальним рішенням для всіх підходів, для яких 
необхідно, щоб пацієнт знаходився у положенні сидячі. Її можна кріпити до 
бічних рейок практично будь-яких стандартних операційних столів. Забезпечує 
стабільний перехідний елемент для системи черепної фіксації QR3 DORO® 
(ДОРО). 

DORO® (ДОРО)  
П-подібна рама  
Артикул 3007-00 

Потрібні 2 
універсальні 
з'єднувальні 
елементи для 
бокових рейок 
(Артикул 3007-50, 
див. стор. 8). 

DORO® (ДОРО) Адаптер шарнірний  
Артикул 3002-00 

Забезпечує обертання на 360 ° для 
оптимальної гнучкості при фіксації 
положення пацієнта. 

DORO® (ДОРО) Адаптер кульовий  
Артикул 3002-50 

Забезпечує обертання на 360 °, 
поворот та унікальний 
горизонтальний нахил до 90 ° для 
максимальної гнучкості при 
фіксації положення пацієнта. 

DORO® (ДОРО) Адаптер шарнірний 
для навігаційних систем  
Артикул 3002-60 

Забезпечує обертання на 360 ° та 
дві додаткові «зірки» для 
збільшення можливостей кріплення 
навігаційних або подібних 
пристроїв. 

Шарнірні адаптери DORO® (ДОРО) є сполучними елементами між фіксаторами черепа DORO® (ДОРО) та 
основним кріпленням DORO® (ДОРО). Доступні версії, що пропонують функції повороту та додаткові 
«зірки». 

DORO® (ДОРО) АДАПТЕРИ ШАРНІРНІ 

DORO® (ДОРО) П-ПОДІБНА РАМА  



 

 

Адаптер DORO® 
(ДОРО) Easy-Connect 
(Ізі-Коннект ) для 
навігаційних систем 
Stryker® (Страйкер) 
Артикул 1204.001 
(показано із навігаційною опорною 
котушкою Stryker (Страйкер)). 

Адаптер DORO® 
(ДОРО) Easy-Connect 
(Ізі-Коннект ) для 
навігаційних систем 
Брейнлаб (Brainlab) 
Артикул 1204.002 
(показано із навігаційною опорною 
котушкою Brainlab (Брейнлаб)). 

Адаптер DORO® 
(ДОРО) Easy-Connect 
(Ізі-Коннект ) для 
навігаційних систем 
Medtronic (Медтронік) 

Артикул 1204.003 
(показано із навігаційною 
опорною котушкою Medtronic 
(Медтронік)). 

Навігаційні адаптери DORO® (ДОРО) Easy-Connect (Ізі-Коннект) підключаються безпосередньо до інтегрованої 
навігаційної «зірки» на елементі Quick-Rail® (Куік-Рейл) фіксатора черепа QR3 DORO® (ДОРО), 
багатофункціональної системи черепної фіксації з покриттям Teflon® (Тефлон) DORO® (ДОРО). Забезпечує 
стабільне та безпечне з'єднання та дозволяє зафіксувати навігаційну опорну котушку поблизу хірургічної цілі. 

DORO® (ДОРО) АДАПТЕРИ НАВІГАЦІЙНІ 

AMSCO® (АМСКО ) Адаптер 
підголівника 
Артикул 3011-11 

Можна використовувати для 
серій 3080 і 3085. 

DORO® (ДОРО) Адаптер для 
операційного стола  
Артикул 3010-00 

Встановлюється в квадратному 
гнізді операційного стола. 

DORO® (ДОРО) Адаптер для бокових 
рейок операційного стола  
Артикул 3011-00 

Універсальний нейроінтерфейс з 
регулюванням ширини можна 
використовувати із операційними 
столами із стрижнями до 70 мм. 

 DORO® (ДОРО) Адаптер AMSCO® (АМСКО) 
для бокових рейок операційного стола 
Артикул 3011-10 

Універсальний нейроінтерфейс з 
регулюванням ширини можна 
використовувати із операційними столами 
із стрижнями до 125 мм. 

DORO® (ДОРО) АДАПТЕРИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОГО СТОЛА, 
АЛЮМІНІЄВІ 



 

 

DORO® (ДОРО) 
Одноразові штифти 
для фіксації черепа 
з нержавіючої сталі, 
дорослі  
Колір: Синій 
Артикул 3006-00 (36 
штифтів), стерильні 

DORO® (ДОРО) 
Одноразові штифти 
для фіксації черепа 
з нержавіючої сталі, 
дитячі 
Колір: Жовтий 
Артикул 3006-10 (36 
штифтів), стерильні 

DORO® (ДОРО) 
Одноразові штифти 
для фіксації черепа, 
титанові, дорослі  
Колір: Бірюзовий 
Артикул 3006-20 (36 
штифтів), стерильні 

DORO® (ДОРО)  
Одноразові штифти 
для фіксації черепа, 
титанові, дитячі 
Колір: Зелений 
Артикул 3006-30 (36 
штифтів), стерильні 

DORO® (ДОРО) 
Одноразові штифти 
для фіксації черепа з 
нержавіючої сталі, 
дорослі  
Колір: Чорний 
Артикул 3006-50 (36 
штифтів), стерильні 

ВИСОКОЯКІСНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 
Ідеальний баланс якості зображення та стабільності штифтів. 
Одноразовий штифт для фіксації черепа DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) спеціально розроблено для інтраопераційних 
візуалізацій, що використовують КТ, МРТ, рентгенологічне 
дослідження та рентгеноскопію. Артефакти візуалізації 

зведені до мінімуму, тоді як вміст титанового 
наконечника та високоефективного армованого 
полімеру забезпечує точну, безпечну та жорстку 
фіксацію голови пацієнта. 

Одноразові штифти для фіксації 
черепа, дорослі, стерильні DORO 
LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Колір: 
Чорний 
Артикул 1106.003 (3 штифти) 
Артикул 1106.103 (9 штифтів) 

DORO® (ДОРО) ОДНОРАЗОВІ ШТИФТИ 
ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЧЕРЕПА 

DORO® (ДОРО) ШТИФТИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ 
ЧЕРЕПА БАГАТОРАЗОВОГО 
ВИКОРИСТАННЯ 

 DORO® (ДОРО) Штифти 
для фіксації черепа з 
нержавіючої сталі 
багаторазового 
використання, дорослі  
Колір: Чорний 
Артикул 3005-00 (3 штифти) 

 DORO® (ДОРО) Штифти 
для фіксації черепа з 
нержавіючої сталі 
багаторазового 
використання, дитячі 
Колір: Чорний 
Артикул 3004-00 (3 штифти) 

 DORO® (ДОРО) 
Штифти для фіксації 
черепа багаторазового 
використання, 
титанові, дорослі 
Колір: Синій 
Артикул 3005-50 (3 штифти) 

 DORO® (ДОРО) 
Штифти для фіксації 
черепа багаторазового 
використання, 
титанові, дитячі Колір: 
Синій 
Артикул 3004-50 (3 штифти) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORO® (ДОРО) Система 
черепної фіксації QR3 з 
покриттям Teflon® (Тефлон) 
Артикул 3003-100 

DORO® (ДОРО) Кейс для 
зберігання системи 
черепної фіксації  
Артикул 1001.030 (доступні у 
різних варіантах). 

АВТОКЛАВУВАННЯ 
Завдяки поверхні з покриттям Teflon® (Тефлон) DORO® 
(ДОРО) системи черепної фіксації QR3 з покриттям 
Teflon® (Тефлон) можна мити та автоклавувати 
пристрій. 
Зазначена функція відповідає вимогам Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо 
інфекційного контролю під час очищення та 
стерилізації. 

ПРОСТЕ, БЕЗПЕЧНЕ ТА СТІЙКЕ 
З'ЄДНАННЯ 
Прикріпіть DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА), DORO COBRA® 
(ДОРО КОБРА) або засоби Quick-Clamp (Куік-Клемп) 
до відповідного перехідного елементу Quick-Rail® 
(Куік-Рейл). 

ТОЧНА НАВІГАЦІЯ 
Навігаційні адаптери пристрою 
відстеження (стор. 10) можна легко 
приєднати в безпосередній близькості 
до хірургічного поля. 

DORO® (ДОРО) СИСТЕМА ЧЕРЕПНОЇ ФІКСАЦІЇ QR3 З 
ПОКРИТТЯМ TEFLON® (ТЕФЛОН) 
Система черепної фіксації QR3 з покриттям Teflon® (Тефлон) DORO® (ДОРО) є аналогом, що стерилізується, 
нашої відомої алюмінієвої системи черепної фіксації DORO® (ДОРО). Її автоклавування є головним плюсом 
при лікуванні гостроінфекційних хворих. 

DORO® (ДОРО) Система черепної фіксації QR3 з покриттям Teflon® 
(Тефлон)  
Артикул 3003-100 
(показано із штифтами для фіксації черепа DORO® (ДОРО)) 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа з 
покриттям Teflon® (Тефлон) 

3003-009 

DORO® (ДОРО) Адаптер шарнірний, з 
покриттям Teflon®(Тефлон)  

3002-009 

DORO® (ДОРО) Основне кріплення, 
регульоване, з покриттям Teflon®(Тефлон) 

3001-009 
 



DORO® (ДОРО) АКСЕСУАРИ 

DORO® (ДОРО) Опора для 
шийного відділа хребта  
Артикул 3012-00 
Підтримка голови для 
хірургічних операцій на 
передньому шийному 
відділі. 

DORO® (ДОРО) Стенд 
для зберігання систем 
черепної фіксації  
Артикул 3013-00 
81 см x 94 см 32'' 
ширина x 37'’ довжина. 

DORO® (ДОРО) Змазка 
HP500  
Артикул 1001.999 

Змазка HP5006-упаковка DORO® (ДОРО)

Артикул 1001.998 
Завдяки голкоподібному наконечнику витримує автоклавування 
та забезпечує точне застосування. 

DORO® (ДОРО) ПІДКОВОПОДІБНІ ПІДГОЛІВНИКИ, 
АЛЮМІНІЄВІ 

МОЖЛИВІСТЬ СКЕЛЕТНОГО 
ВИТЯГУВАННЯ 
Алюмінієві підковоподібні 
підголівники DORO® (ДОРО) доступні 
із подовжувачем та без нього. 

ПРАВИЛЬНА ФІКСАЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ 
ПАЦІЄНТА 
Всі підковоподібні підголівники DORO® 
(ДОРО) регулюються по ширині. 

ОДНУ ОСНОВУ МОЖНА 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ВСІХ 
Встановлення гелевих подушок для 
дорослих або дітей на ту ж саму 
основу підголівника. 

ВЕРСІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ВЕРСІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 
DORO® (ДОРО) Система шарнірних підковоподібних підголівників, 
доросла, з подовжувачем  

DORO® (ДОРО) Система шарнірних підковоподібних підголівників, 
дитяча, з подовжувачем  

Артикул 3009-00 Артикул 3008-00 
Включає в себе Артикул по 

каталогу 
Включає в себе Артикул по 

каталогу 
3009-01 3009-01 
3009-10 3008-10 

3009-11 3008-11 

DORO® (ДОРО) Основа підголівника  
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, права  
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, ліва  
DORO® (ДОРО) Подовжувач підковоподібного 
підголівника

3009-25 

DORO® (ДОРО) Основа підголівника  
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, права  
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, ліва  
DORO® (ДОРО) Подовжувач підковоподібного 
підголівника 

3009-25 

DORO® (ДОРО) Система шарнірних підковоподібних підголівників, 
доросла, без подовжувача  
Артикул 3009-02 

DORO® (ДОРО) Система шарнірних підковоподібних підголівників, 
дитяча, без подовжувача  
Артикул 3008-02 

Включає в себе Артикул по 
каталогу 

Включає в себе Артикул по 
каталогу 

DORO® (ДОРО) Основа підголівника  3009-01 DORO® (ДОРО) Основа підголівника  3009-01 
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, права  

3009-10 DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, права  

3008-10 

DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, ліва  

3009-11 DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, ліва  

3008-11 
 



ДОПОМОГА ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ДИТЯЧИХ 
ОПЕРАЦІЙ 
Універсальний фіксатор черепа 
DORO® (ДОРО) має спеціально 
розроблені елементи, такі як 
подовжувач на 90 Н/20 фунтів або 
підголівник. 

DORO® (ДОРО) 
Подовжувач на 90 
Н/20 фунтів 
Артикул 3020-52 

ТОЧНА 
НАВІГАЦІЯ 
Навігаційні 
адаптери 
пристрою 
відстеження (стор. 
10) можна легко
приєднати в 
безпосередній 
близькості до 
хірургічного поля. 

АДАПТЕР «MIX & MATCH» 
(МІКС ЕНД МЕТЧ) 
Поєднуйте універсальний 
фіксатор черепа DORO® (ДОРО) 
із рентгенопрозорим основним 
кріпленням та шарнірним 
адаптером (стор. 23). 

ПОДОВЖЕННЯ 
Технологія Quick-Rail® 
(Куік-Рейл) забезпечує 
легке, швидке та надійне 
прикріплення аксесуарів 
та ретракційних систем, 
таких як DORO LUNA® 
(ДОРО ЛУНА) (стор. 38), до 
фіксатора черепа. 

ГНУЧКІСТЬ 
Доступне велике різноманіття 
гелевих подушок та тримачів 
штифтів для підтримки 
оптимальної фіксації 
положення пацієнта DORO® 
(ДОРО) (стор. 16-17). 

DORO® (ДОРО) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТОР ЧЕРЕПА 
Універсальні фіксатори черепа DORO® (ДОРО) є найбільш універсальним пристроєм для фіксації положення 
голови. Пропонує всі ефективні функції DORO® (ДОРО) фіксатора черепа QR3 та може встановлюватися для 
інвазивних або неінвазивних процедур як у дорослих, так і у педіатричних випадках. Оскільки череп дитини 
все ще росте і тому дуже вразливий, потрібні нейрохірургічні рішення, що найкращим чином відповідає 
вашим потребам. Універсальний фіксатор черепа DORO® (ДОРО) використовується з гелевими подушками та 
тримачами штифтів різних форм та розмірів. Подовжувач із застосуванням зусилля, який спеціально 
розроблено для педіатричних випадків, забезпечує безпечну іммобілізацію голови дитини із додатковим 
контролем над зусиллям закріплення штифтів до 90Н. 



 

 

ПАЦІЄНТ 

ФІКСАЦІЯ 
ПОЛОЖЕННЯ 

ГОЛОВИ 

РІШЕННЯ 
DORO® 
(ДОРО) 

Для дорослих 

Інвазивне та 
неінвазивне 

Лише 
неінвазивне 

Для дітей 

Інвазивне та 
неінвазивне 

або 

Як працює система універсальної черепної фіксації 
DORO® (ДОРО)? 
Це залежить від необхідного методу фіксації положення голови. Ознайомтесь із 
нижченаведеними інструкціями. Повні конфігурації системи можна знайти на наступних 
сторінках. 



УНІВЕРСАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ 
ІНВАЗИВНИХ ПРОЦЕДУР DORO® (ДОРО) 
Налаштуйте універсальний фіксатор черепа DORO® (ДОРО) як класичний 3-контактний фіксатор черепа 
дорослих пацієнтів або застосуйте спеціальний подовжувач на 90 Н/20 фунтів, підголівник та подвійні 
тримачі штифтів з обох сторін при лікуванні пацієнтів дитячого віку. Також доступний перехідний елемент 
для прямого підключення системи PMT® Halo (ПіЕмТі Хейло). 

DORO® (ДОРО) 
Тримач штифта, 
одинарний  
Артикул 3020-55 

DORO® (ДОРО) Тримач 
штифта, регульований, 
дитячий  
Артикул 3020-62 

DORO® (ДОРО) Тримач 
системи  
PMT® Halo (ПіЕмТі Хейло) 
Артикул 1002.067, 
потрібно 2. 

DORO® (ДОРО) 
Тримач штифта, 
дитячий  
Артикул 3020-01 

DORO® (ДОРО) 
Тримач штифта, 
дорослий  
Артикул 3020-56 

DORO® (ДОРО) 
Універсальний 
фіксатор черепа  
Налаштування для 
дитячих інвазивних 
процедур 

DORO® (ДОРО) Багатофункціональна система черепної 
фіксації Abbott, дитяча  
Артикул 3021-00 

DORO® (ДОРО) Універсальна багатофункціональна система 
черепної фіксації  
Артикул 3022-00 

Включає в себе Артикул Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Одноразові штифти для фіксації 
черепа, дитячі (36 шт.) 

3006-10 DORO® (ДОРО) Одноразові штифти для фіксації черепа, 
дорослі (36 шт.) 

3006-00 

DORO® (ДОРО) Тримач штифта, дитячий  3020-01 DORO® (ДОРО) Одноразові штифти для фіксації черепа, 
дитячі (36 шт.) 

3006-10 

DORO® (ДОРО) Підголівник (з/без гелевих 
подушок) 

3020-03 DORO® (ДОРО) Тримач штифта, дитячий  3020-01 

DORO® (ДОРО) Багатофункціональний фіксатор 
черепа 

3020-50 
DORO® (ДОРО) Подушка гелева (2 шт.) 3020-02 

DORO® (ДОРО) Подовжувач на 90 Н/20 фунтів 3020-52 
DORO® (ДОРО) Тримач штифта, одинарний 3020-55 
DORO® (ДОРО) Подушка гелева кільцева з/б 
основи 90 мм (3 шт.) 

3020-61 

DORO® (ДОРО) Підголівник (з/без гелевих подушок) 3020-03 
DORO® (ДОРО) Багатофункціональний фіксатор черепа 3020-50 
DORO® (ДОРО) Подовжувач на 90 Н/20 фунтів 3020-52 

DORO® (ДОРО) Тримач штифта, регульований, 
дитячий 

3020-62 

DORO® (ДОРО) Тримач штифта, одинарний 3020-55 

DORO® (ДОРО) Подушка гелева кільцева з/б 
основи 140 мм 

3020-63 

DORO® (ДОРО) Тримач штифта, дорослий 3020-56 

DORO® (ДОРО) Регулювальний ключ 3020-65 

DORO® (ДОРО) Вушний гелевий упор з/б основи 
90 мм (2 шт.) 

3020-68 

DORO® (ДОРО) Подушка гелева кільцева з/б основи 90 3020-61 
мм (3 шт.) 
DORO® (ДОРО) Тримач штифта, регульований, дитячий 3020-62 

DORO® (ДОРО) Подушка гелева потрійна 
(регульована) 

3020-71 

3020-63 

DORO® (ДОРО) Кейс для зберігання 
багатофункціональної системи черепної фіксації 

3020-001 

DORO® (ДОРО) Подушка гелева кільцева з/б основи 140 
мм 
DORO® (ДОРО) Регулювальний ключ 3020-65 

 

DORO® (ДОРО) Вушний гелевий упор з основою 90 мм 
(2 шт.) 
DORO® (ДОРО) Подушка гелева потрійна, регульована

3020-68

3020-71

DORO® (ДОРО) Кейс для зберігання 
багатофункціональноı ̈системи черепноı ̈фіксаціı̈

3020-001



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗБЕРІГАЙТЕ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ 
Всі багатофункціональні системи черепної фіксації DORO® 
(ДОРО) постачаються у захисному кейсі для зберігання. 

Система MPSC кейса для 
зберігання системи черепної 
фіксації 
Артикул 3020-001 (показано із 
універсальним фіксатором черепа та 
аксесуарами). 

DORO® (ДОРО) 
Універсальний 
фіксатор черепа 
Налаштування для 
неінвазивних процедур 

DORO® (ДОРО) 
Вушний гелевий упор 
з основою 140 мм 
Артикул 3020-70 

DORO® (ДОРО) 
Подушка гелева 
кільцева, 
з основою 140 мм 
Артикул 3020-63 

DORO® (ДОРО) 
Подушка гелева 
Артикул 3020-02 

DORO® (ДОРО) 
Потрійна гелева 
подушка, регульована 
Артикул 3020-71 

DORO® (ДОРО) 
Вушний гелевий упор 
з основою 90 мм 
Артикул 3020-68 

DORO® (ДОРО) Подушка 
гелева кільцева з 
основою 90 мм 
Артикул 3020-61 

DORO® (ДОРО) Багатофункціональна система черепної фіксації 
Артикул 3020-00 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Одноразові штифти для фіксації 
черепа, дитячі (36 шт.) 

3006-10 
DORO® (ДОРО) Тримач штифта, дитячий  3020-01 
DORO® (ДОРО) Підголівник (з/без гелевих 
подушок) 

3020-03 
DORO® (ДОРО) Багатофункціональний фіксатор 
черепа  

3020-50 
DORO® (ДОРО) Тримач штифта, одинарний 3020-55 
DORO® (ДОРО) Подушка гелева кільцева з/б 
основи 90 мм (3 шт.) 

3020-61 
DORO® (ДОРО) Тримач штифта, регульований, 
дитячий 

3020-62 
DORO® (ДОРО) Подушка гелева кільцева з/б 
основи 140 мм 

3020-63 
DORO® (ДОРО) Регулювальний ключ 3020-65 
DORO® (ДОРО) Вушний гелевий упор з/б 
основи 90 мм (2 шт.) 

3020-68 
DORO® (ДОРО) Подушка гелева потрійна 
(регульована) 

3020-71 
DORO® (ДОРО) Кейс для зберігання 
багатофункціональної системи черепної фіксації 

3020-001 
 

УНІВЕРСАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ НЕІНВАЗИВНИХ 
ПРОЦЕДУР DORO® (ДОРО) 

Ви можете вибрати гелеві подушки будь-якої наявної форми та розміру для оптимальної стабілізації стану 
пацієнта з метою неінвазивної фіксації положення. Всі подушки можна встановлювати у бічні гнізда на 
фіксаторі черепа або на підголівник для забезпечення максимальної гнучкості при фіксації положення 
пацієнта. 



 

 

СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧЕРЕПА 
Рішення для візуалізації 
Інтраопераційна візуалізація дозволяє проводити діагностичну візуалізацію під час хірургічних процедур 
для прийняття рішення щодо того, що саме робити в даному випадку. Випробувавши складність різних 
методів візуалізації та хірургічних підходів, ми прагнемо запропонувати технічно вдосконалені, але прості 
у використанні засоби. 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖОРСТКА ФІКСАЦІЯ 
Надійно зафіксуйте 
положення пацієнта, 
застосовуючи 
рентгенопрозорий 
фіксатора черепа DORO® 
(ДОРО). 

З'ЄДНУВАЛЬНІ 
ЕЛЕМЕНТИ 
Система підключається 
практично до будь-
якого типу бічних рейок 
операційного стола. 

ПРИСТОСОВНІСТЬ 
Додатково доступні 
компактні бічні 
деталі. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Система черепної фіксації 
Артикул 1101.020 
(показано із одноразовими 
штифтами для фіксації черепа 
DORO LUCENT®(ДОРО ЛЮСЕНТ), 
стор. 11). 

БЕЗПЕКА 
Відповідна конструкція 
основного кріплення 
забезпечує стабільну 
основу для всієї системи. 

ЗРУЧНІСТЬ 
ОПЕРУВАННЯ 
Комбінована фіксація 
перехідного та 
повзункового елемента. 

ВИСОКОЯКІСНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 
Одноразові штифти для фіксації 
черепа DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) є ідеально стабільними та 
зводять артефакти візуалізації до 
мінімуму (стор. 11). 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) СИСТЕМА ЧЕРЕПНОЇ ФІКСАЦІЇ 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 

Система черепної фіксації DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) є системою стабілізації черепа, яку вибирають для 
всіх процедур із застосуванням рентгенологічного дослідження та КТ. Система оснащена повністю 
безметалевим рентгенопрозорим фіксатором черепа DORO® (ДОРО) із ефективними перехідними 
елементами Quick-Rail® (Куік-Рейл) для швидкого та простого прикріплення навігаційних приладів 
відстеження, ретракційних систем та інших аксесуарів. Рентгенопрозорий тримач DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) відрізняється абсолютно новою та обтічною конструкцією, а також доступний у компактній версії. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Система черепної фіксації 
Артикул 1101.020 
Включає в себе Артикул 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Тримач, 
рентгенопрозорий 

1101.021. 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Перехідний 
елемент, рентгенопрозорий 

1101.026 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Перехідний 
елемент, стопорний 

1101.031 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Кейс для 
зберігання системи черепної фіксації 

1101.030 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Одноразові 
штифти для фіксації черепа, дорослі 

1106.003 
DORO® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Адаптер шарнірний, 
рентгенопрозорий 

3033-00 
DORO® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Фіксатор черепа, 
рентгенопрозорий 

3034-00 
 



 

 

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
Технологія Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
забезпечує легке, швидке та 
надійне прикріплення аксесуарів 
та ретракційних систем до 
фіксатора черепа. 

АДАПТЕР «MIX & MATCH» (МІКС ЕНД МЕТЧ) 
Рентгенопрозорий фіксатор черепа DORO® 
(ДОРО) можна встановлювати на 
алюмінієвий шарнірний адаптер DORO® 
(ДОРО) та основне кріплення за рахунок 
використання адаптера «Mix & Match» (Мікс 
енд Метч) артикул 3033-50 (стор. 23). 

КОМПАКТНА ВЕРСІЯ 
Виберіть систему черепної фіксації DORO 
LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ), яка вам 
найбільше підходить. Якщо вам потрібно 
зберегти низький профіль, компактний 
рентгенопрозорий тримач DORO 
LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) пропонує 
укорочені бічні деталі, мінімізуючи 
простір між основним кріпленням та 
операційним столом. 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) Тримач, 
рентгенопрозорий, 
компактний 
Артикул 1101.022 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) Бічні деталі, 
короткі 
Артикул 1101.038 

DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа, 
рентгенопрозорий 
Артикул 3034-00 
(показано із одноразовими 
штифтами для фіксації черепа  
Одноразові штифти для фіксації 
черепа, DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ), стор. 11). 

ЗНИЖЕНИЙ РИЗИК 
РОЗРИВІВ 
Відсутня рухливість між 
тримачем дуги та фіксатором 
черепа при заблокуванні. 

ЛЕГКЕ ЗЧИТУВАННЯ 
ШКАЛИ ТИСКУ 
Метричні та 
британські одиниці 
виміру. 

DORO® (ДОРО) ФІКСАТОР ЧЕРЕПА, РЕНТГЕНОПРОЗОРИЙ 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 



 

 

DORO® (ДОРО) Адаптер 
шарнірний, 
рентгенопрозорий 
Артикул 3033-00 

DORO® (ДОРО) 
Адаптер шарнірний, 
короткий, 
рентгенопрозорий, 
Артикул 3033-10 

DORO® (ДОРО) Універсальний 
адаптер DRF, 
рентгенопрозорий (включаючи 
ключ) 
Артикул по каталогу 3038-30 

Ключ 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Система кейса для зберігання 
системи черепної фіксації 
Артикул 1101.030 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Фіксуючий перехідний елемент 
Артикул 1101.031 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Перехідний елемент, 
рентгенопрозорий  
Артикул 1101.026 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) АКСЕСУАРИ СИСТЕМИ ЧЕРЕПНОЇ ФІКСАЦІЇ 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Навігаційний адаптер Brainlab 
(Брейнлаб) 
Артикул 3033-66 
Для опорної котушки Brainlab 
(Брейнлаб) 19145-01 з або без 
подовження 19145-02 

DORO LUCENT®(ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Навігаційний адаптер 
Medtronic (Медтронік) 
Артикул 3033-65 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) 
Навігаційний адаптер 
Stryker® (Страйкер) 
Артикул 3033-64 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 

Опорні котушки надаються Stryker® (Страйкер), Medtronic (Медтронік) і 
Brainlab (Брейнлаб). 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) АДАПТЕРИ НАВІГАЦІЙНІ 

Рентгепрозорі навігаційні адаптери DORO® (ДОРО) пропонують безпечний та стабільний перехідний 
елемент для навігаційних опорних котушок виробництва Stryker® (Страйкер), Medtronic (Медтронік) та 
Brainlab (Брейнлаб). Вони кріпляться безпосередньо до рентгенопрозорого фіксатора черепа Quick-Rail® 
(Куік-Рейл) DORO® (ДОРО). Зазначені адаптери дозволяють точно розташувати відповідну навігаційну 
опорну котушку до голови пацієнта, зберігаючи стерильне поле недоторканим. 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 



 

 

ДЛЯ ЗАСТОСУВАНЬ ІЗ ЧЕРЕПОМ ТА 
ШИЙНИМ ВІДДІЛОМ ХРЕБТА 
Комплектуйте рентгенопрозорий фіксатор черепа DORO® (ДОРО) та 
шарнірний адаптер із алюмінієвим основним кріпленням DORO® 
(ДОРО) із адаптером «Mix & Match» (Мікс енд Метч). 

DORO® (ДОРО) Перехідний елемент, рентгенопрозорий 
(для алюмінієвого основного кріплення) 
Артикул 3032-00 

ДЛЯ ЗАСТОСУВАНЬ ІЗ ШИЙНИМ ВІДДІЛОМ 
ХРЕБТА 
Комплектуйте алюмінієві фіксатори черепа DORO® (ДОРО) із рентгенопрозорими 
шарнірними адаптерами, перехідними елементами та основним кріпленням DORO® 
(ДОРО) та із адаптером «Mix & Match» (Мікс енд Метч). 
DORO® (ДОРО) Перехідний елемент для з’єднання 
алюмінієвого фіксатора черепа (із рентгенопрозорим 
шарнірним адаптером) Артикул 3033-51 

ДЛЯ ЗАСТОСУВАНЬ ІЗ ЧЕРЕПОМ 
Комплектуйте рентгенопрозорий фіксатор черепа DORO® 
(ДОРО), алюмінієві шарнірні адаптери, основне кріплення 
DORO® (ДОРО) із адаптером «Mix & Match» (Мікс енд Метч). 

DORO® (ДОРО) Перехідний елемент для 
з’єднання фіксатора черепа, 
рентгенопрозорий 
(із алюмінієвим шарнірним адаптером) 
Артикул 3033-50 

АДАПТЕР 
«Mix & Match» 
(Мікс енд Метч) 



DORO® (ДОРО) ПІДКОВОПОДІБНИЙ ПІДГОЛІВНИК, 
РЕНТГЕНОПРОЗОРИЙ 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 

КОМПАКТНІСТЬ 
Під’єднайте підковоподібний 
підголівник безпосередньо до 
перехідного елементу DORO 
LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) та 
отримуйте вигоду від низького 
профілю. 

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
Прикріпіть ретракційні важелі DORO 
COBRA® (ДОРО КОБРА), застосовуючи 
кріплення Quick- Clamp (Куік-Клемп) для 
рентгенопрозорої направляючої Quick-Rail® 
(Куік-Рейл) DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) 
(стор. 41). 

Рентгенопрозорі підковоподібні підголівники DORO® (ДОРО) є найкращим вибором для процедур, які не 
вимагають жорсткої фіксації. Вироби постачаються з подовжувачем для скелетного витягування. 
Підковоподібний підголівник оснащено перехідним елементом Quick-Rail® (Куік-Рейл) для швидкого 
підключення ретракційних важелів DORO COBRA® (ДОРО КОБРА). 

DORO® (ДОРО) ПІДКОВОПОДІБНІ ПІДГОЛІВНИКИ, 
РЕНТГЕНОПРОЗОРІ 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 

ВЕРСІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
DORO® (ДОРО) Шарнірний підковоподібний підголівників, рентгенопрозорий, 
дорослий, з подовжувачем 
Артикул 3036-00 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Основа підковоподібна, рентгенопрозора, 3036-50 
з подовжувачем
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 3009-10 
підголівника, доросла, права  
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 3009-11 
підголівника, доросла, ліва  
ВЕРСІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 
DORO® (ДОРО) Шарнірний підковоподібний підголівників, рентгенопрозорий, 
дитячий, з подовжувачем 
Артикул 3035-00 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО)  Основа підковоподібна, рентгенопрозора, 3036-50 
з подовжувачем 
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 3008-10 
підголівника, дитяча, права  
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 3008-11 
 

підголівника, дитяча, ліва  

ВЕРСІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
DORO® (ДОРО) Підковоподібний підголівників, рентгенопрозорий, 
дорослий, з подовжувачем
Артикул 3036-70
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Шарнірний підковоподібний 
підголівників, рентгенопрозорий, з подовжувачем

3036-71 
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, права

3009-10 
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, ліва

3009-11 

ВЕРСІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 
DORO® (ДОРО) Підковоподібний підголівників, рентгенопрозорий, 
дитячий, з подовжувачем
Артикул 3035-70
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Шарнірний підковоподібний 
підголівників, рентгенопрозорий, з подовжувачем

3036-71 
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, права 

3008-10 
DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, ліва

3008-11 



ОДНУ ОСНОВУ МОЖНА 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ВСІХ 
Основи підголівника DORO® (ДОРО) мають однакову 
конструкцію тримача для гелевих подушок. Це означає, 
що всі наші гелеві подушки для підковоподібного 
підголівника можна встановлювати на кожну основу 
підковоподібного підголівника з нашого асортименту. 
Інноваційна конструкція основи підковоподібного 
підголівника DORO® (ДОРО) забезпечує можливість 
швидкого адаптування цих засобів для дорослого та 
дитячого застосування, встановивши відповідні гелеві 
подушки, забезпечуючи оптимальне налаштування для 
кожного з ваших пацієнтів. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) ПІДГОЛІВНИК ЛОР 
ПІДКОВОПОДІБНИЙ, РЕНТГЕНОПРОЗОРИЙ 

Підковоподібний підголівник ЛОР DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) розроблено таким чином, щоб 
відповідати конкретним потребам фіксації положення пацієнта для ЛОР процедур. Можна безпосередньо 
встановити його на рентгенопрозорий перехідний елемент DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) для 
забезпечення низького профілю, маючи відкриту частину підковоподібного підголівника, звернену до 
операційного стола. 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 

ВЕРСІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ВЕРСІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Підголівник ЛОР підковоподібний, 
рентгенопрозорий, дорослий 
Артикул 1101.007 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Підголівник ЛОР підковоподібний, 
рентгенопрозорий, дитячий 
Артикул 1101.008 

Включає в себе Артикул Включає в себе Артикул 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Підголівник ЛОР 
підковоподібний, рентгенопрозорий, без гелевої 
подушки 

1101.006 DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Підголівник 
ЛОР підковоподібний, рентгенопрозорий, без 
гелевої подушки 

1101.006 

DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, права  

3009-10 DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, права  

3008-10 

DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, доросла, ліва  

3009-11 DORO® (ДОРО) Подушка для підковоподібного 
підголівника, дитяча, ліва  

3008-11 

Показано встановлення на рентгенопрозорий тримач DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСТИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ ТА 
СТІЙКІЙ ПЕРЕХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
Прикріпіть засіб DORO LUNA® (ДОРО 
ЛУНА), 
DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) або 
Quick- Clamp (Куік-Клемп) до 
відповідного перехідного елементу 
Quick-Rail® (Куік-Клемп). 

СУМІСНІСТЬ 
Систему стабілізації 
черепа QR3 XTom 
(КьюАр3 Екстом) 
DORO® (ДОРО) можна 
безпосередньо 
встановити на всі 
стандартні операційні 
столи із бічними 
рейками. 

DORO® (ДОРО) Система 
стабілізації черепа QR3 
Xtom (КьюАр3 Екстом) 
Артикул 4002.100 

РІШЕННЯ ГЕНТРІ 
МАЛИХ РОЗМІРІВ 
Регульовані 
подовжувачі 
забезпечують, щоб 
голова пацієнта 
розміщувалася в 
гентрі розміром 32 
мм/12 дюймів і 
більше. 

ТОЧНА 
НАВІГАЦІЯ 
Навігаційні адаптери 
пристрою відстеження 
можна легко приєднати в 
безпосередній близькості 
до хірургічного поля. 

ВИСОКОЯКІСНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Одноразові штифти для фіксації 
черепа зводять артефакти 
візуалізації до мінімуму. 

DORO® (ДОРО) QR3 Xtom (КьюАр3 Екстом) 

Система стабілізації черепа QR3 XTom (КьюАр3 Екстом) DORO® (ДОРО) розроблена для розміщення гентрі КТ 
малих розмірів. Регульовані подовжувачі забезпечують оптимальне розміщення пацієнта в гентрі КТ розміром 
32 мм/12 дюймів і більше. Система XTom постачається зі спеціально розробленою динамометричною 
викруткою для регулювання тиску на штифт, а також з клиновим ременем XTom (Екстом) DORO® (ДОРО), який 
працює як захисна сітка та запобігає серйозним травмам у разі прослизання голови, незалежно від положення 
голови пацієнта. 

МРТ ГЕНТРІ КТ МАЛИХ РОЗМІРІВ АНГІОГРАФІЯ 

DORO® (ДОРО) Система стабілізації черепа QR3 XTom 
Артикул 4002.100 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа XTom QR3 
(Екстом КьюАр3) 

4002.001 
DORO® (ДОРО) Клиновий ремінь XTom (Екстом) 
(3 шт.) 

4002.111 
DORO® (ДОРО) Кейс для зберігання системи 
черепної фіксації XTom 

4002.030 
DORO® (ДОРО) Динамометрична викрутка XTom 4002.068 
DORO® (ДОРО) Основне кріплення Parkbench 
XTom 

4002-10 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Одноразові 
штифти для фіксації черепа (9 шт.) 

1106.103 
 



 

 

СКАНЕР 
NEUROLOGICA 

 (НЕЙРОЛОДЖІКА) 

BodyTom 
(БодіТом) 

OmniTom 
(ОмніТом) 

CereTom 
(Серетом) 

СИСТЕМА 
DORO® 
(ДОРО) 

DORO LUCENT® Система 
черепної фіксації 
Артикул 1101.020 

(стор. 20) 

DORO® Система 
стабілізації черепа QR3 
Xtom (КьюАр3 Екстом) 

Артикул 4002.100 

Яка система DORO® (ДОРО) 
підходить для вашого сканера 
Neurologica (Нейролоджіка)? 
Система стабілізації черепа QR3 XTom (КьюАр3 Екстом) DORO® (ДОРО) розроблена для 
розміщення гентрі КТ малих розмірів, таких як сканери OmniTom (ОмніТом) або 
CereTom Neurologica (СереТом Нейролоджіка). Для КТ із гентрі великих розмірів система 
черепної фіксації DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) є найкращою системою стабілізації 
черепа. 



 

 

ГНУЧКІСТЬ 
Ромбічна конструкція 
допомагає вам 
правильно 
зафіксувати 
положення пацієнта 
для хірургічної 
операції. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iMRI 
(АйЕмАрАй) Система черепної фіксації 
MAQUET (МАКЕТ) 
Артикул 4003.300 

ШВИДКІСТЬ 
Безпосередньо 
встановлюється на 
пересувні панелі 
вибраних виробників 
операційних столів. 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
Класична конструкція 3-
контактного фіксатора 
черепа із системою 
храпового механізму 
дозволяє вам покластися 
на ваші знання та відомі 
робочі процеси. 

ВИСОКОЯКІСНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Одноразові штифти для фіксації 
черепа є ідеально стабільними 
та зводять артефакти візуалізації 
до мінімуму (стор. 16). 

Системи черепної фіксації DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iMRI (АйЕмАрАй) дозволяють використовувати всі 
ефективні функції та відомий робочий процес стандартної жорсткої 3-контактної фіксації в середовищі iMRI. 
Цей технічно вдосконалений, але звичний у використанні, виріб має варіант нашого перевіреного 
рентгенопрозорого фіксатора черепа DORO® (ДОРО). Кріпиться до пересувної панелі операційного стола за 
рахунок використання ромбічного адаптера DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iMRI (АйЕмАрАй), що надає вам 
свободу, необхідну для правильної фіксації положення пацієнтів для хірургічної операції. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) СИСТЕМА ЧЕРЕПНОЇ ФІКСАЦІЇ іMRI (АйЕмАрАй) 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 



 

 

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Ромбічні адаптери DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
дозволяють вам переміщати, зсовувати, нахиляти та обертати 
фіксатор черепа для знаходження відповідного положення 
для вашого пацієнта. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iMRI (АйЕмАрАй) Система 
черепної фіксації MAQUET 
(МАКЕТ) 
Артикул 4003.300 (показано із 
Brainlab AIR (Брейнлаб ЕЙР) 

ГОТОВНІСТЬ ДО АВТОМАТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
ЗОБРАЖЕНЬ 
Автоматична реєстрація зображень Brainlab (Брейнлаб) (AIR (Єйр)) - це основна технологія високоточної 
хірургічної навігації від початку до кінця. Це додає інтраопераційно отримані МР-зображення до хірургічної 
навігації, зберігаючи передопераційний хірургічний план. Ця оновлена реєстрація компенсує потенційну 
втрату точності навігації під час хірургічної операції. 

Реєстраційна матриця Brainlab (Брейнлаб) з інтегрованими 
МР-маркерами була розроблена виключно для систем 
черепної фіксації iMRI (АйЕмАрАй) 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) і, отже, бездоганно 
Інтегрується у стандартний 
робочий процес із фіксацією 
положення пацієнта. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МРТ-СКАНЕР 

ОПЕРАЦІЙНИЙ 
СТІЛ 

із пересувною 
поверхнею 

PHILIPS (ФІЛІПС) 
Ingenia MR-OR (1.5T & 3.5T) 
(Індженія ЕмАр-ОуАр (1.5Ті 
енд 3.5Ті) 

GE (ГЕ) 
3.0T Signa HDxt / Signa Artist & Architect/ Optima 

MR450w/ Discovry MR750 & 750w (3.0Ті Сайна 

ЕйчДіЕксТі / Сайна Артіст енд Аркітект / Оптіма 

ЕмАр450дабл ю/ Діскавері ЕмАр750 енд 750дабл ю 

SIEMENS (СІМЕНС) 
MAGNETOM Aera / Skyra 
(МАГНЕТОМ Ейра / Скайра 

TRUMPF 
(ТРУМПФ) 

TruSystem 
(ТруСістем) 

MAQUET / GETINGE 
(МАКЕТ/ГЕТІНГЕ) 

Alphamaquet & Otesus / Magnus 
(Альфамакет енд Отезус / Магнус 

MIZUHO 
(МІЗУХО) 

Яка система черепної фіксації iMRI DORO 
LUCENT® (АйЕмАрАй ДОРО ЛЮСЕНТ) 
підходить для вас? 
Перевірте тип МРТ-сканера та операційний стіл у вашому середовищі та порівняйте 
його з оглядом нижче для визначення системи черепної фіксації iMRI (АйЕмАрАй) DORO 
LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ), яка відповідатиме вашому середовищу. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ)  
iMRI (АйЕмАрАй) Система черепної фіксації 
MIZUHO (МІЗУХО) 
Артикул 4003.350 

 DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iMRI (АйЕмАрАй) Система черепної фіксації 
MAQUET (МАКЕТ) 
Артикул 4003.300 

 DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iMRI (АйЕмАрАй) Система черепної фіксації 
TRUMPF (ТРУМПФ) 
Артикул 4003.200 

Включає в себе Артикул  Включає в себе Артикул  Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа, 
рентгенопрозорий для DORO 
LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 

4003.001  DORO® (ДОРО) Фіксатор 
черепа, рентгенопрозорий для 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 

4003.001  DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа, 
рентгенопрозорий для DORO 
LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 

4003.001 

DORO® (ДОРО) Пластина для 
голови 

4003.005  DORO® (ДОРО) Пластина для 
голови 

4003.005  DORO® (ДОРО) Пластина для 
голови 

4003.005 

DORO® (ДОРО) Установчий ключ 
для DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 

4003.011  DORO® (ДОРО) Установчий 
ключ для DORO LUCENT®(ДОРО 
ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 

4003.011  DORO® (ДОРО) Установчий ключ 
для DORO LUCENT®(ДОРО 
ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 

4003.011 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Кейс для зберігання адаптерів 
ромбічних 

4003.030  DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Кейс для зберігання адаптерів 
ромбічних 

4003.030  DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Кейс для зберігання адаптерів 
ромбічних 

4003.030 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Адаптер ромбічний iMRI MAQUET 
(АйЕмАрАй МАКЕТ) 

4003.311  DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Адаптер ромбічний iMRI 
MAQUET (АйЕмАрАй МАКЕТ) 

4003.311  DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Адаптер ромбічний iMRI TRUMPF 
(АйЕмАрАй ТРУМПФ) 

4003.211 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Одноразові штифти для фіксації 
черепа, дорослі 

1106.003  DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iMRI (АйЕмАрАй) Індикатор 
передачі зіткнення 

4003.XXX  DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iMRI (АйЕмАрАй) Подушка 
TRUMPF (ТРУМПФ) 

4003.212 

(3 шт.)   DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Одноразові штифти для фіксації 
черепа, дорослі (3 шт.) 

1106.003  DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iMRI (АйЕмАрАй) Індикатор 
передачі зіткнення 

4003.XXX 
    

Відповідний індикатор передачі зіткнення iMRI 
(АйЕмАрАй) потрібно придбати у Phillips 
(Філіпс). 

   DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Одноразові штифти для фіксації 
черепа, дорослі (3 шт.) 

1106.003 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 
З першим встановленням системи 
черепної фіксації DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) iMRI (АйЕмАрАй) обов’язковою є 
підготовка фахівців (стор. 32). Будь ласка, 
зв'яжіться з вашим місцевим 
представником компанії DORO® (ДОРО) 
для отримання більш докладної 
інформації. 

 

   DORO® (ДОРО) Викрутка T45, 
немагнітна 

3033-68 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДОВЖЕННЯ Технологія 
Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
забезпечує легке, швидке та 
надійне прикріплення 
аксесуарів та ретракційних 
систем до фіксатора черепа. 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
Класична 
конструкція 
фіксатора черепа 
дозволяє 
застосовувати ваші 
знання та робочі 
процеси. 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) Пластина для 
голови 
Артикул 4003.005 

ОПТИМІЗОВАНИЙ РОБОЧИЙ 
ПРОЦЕС 
Зафіксуйте положення пацієнта, як це потрібно для 
хірургічної операції, перед тим, як розпочати фактичну 
процедуру закріплення за рахунок використання 
пластини для голови DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ). 
Завдяки цьому подальші рухи пацієнта під наркозом 
стають непотрібними, що призводить до зменшення 
процедурного ризику, зменшення стресу для пацієнта 
та збільшення зручності для вас та вашої команди. 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) iXI Система 
черепної фіксації 
Артикул 4003.500 

СУЧАСНИЙ ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ 
Система черепної фіксації DORO LUCENT® 
(ДОРО ЛЮСЕНТ) iXI - це спеціальне 
мультимодальне рішення для візуалізації, 
розроблене для використання із 
операційними столами виробництва MAQUET 
/ GETINGE (МАКЕТ/ГЕТІНГЕ) або SIEMENS 
Nexaris (СІМЕНС Некзаріс). 

Система черепної фіксації DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iXI збільшує ваші діагностичні можливості, 
оскільки підтримує інтраопераційну візуалізацію МРТ, КТ та ангіографії. Це дозволяє вам і вашій команді 
проводити діагностику кісток і тканин в рамках однієї і тієї ж операції, що призводить до більш точного 
лікування з меншою витратою часу в порівнянні з окремими методами візуалізації. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) IXI СИСТЕМА ЧЕРЕПНОЇ ФІКСАЦІЇ 
МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iXI Система черепної фіксації 
Артикул 4003.500 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа, 
рентгенопрозорий для DORO LUCENT® 
(ДОРО ЛЮСЕНТ)адаптера ромбічного 

4003.001 

DORO® (ДОРО) Пластина для голови 4003.005 
DORO® (ДОРО) Установчий ключ для 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 

4003.011 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Кейс 
для зберігання адаптерів ромбічних 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) Адаптер 
ромбічний 

4003.030 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iXI 
Адаптер ромбічний 

4003.511 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iXI 
Індикатор 

 

передачі зіткнення 4003.5XX 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
Одноразові штифти для фіксації черепа, 
дорослі (3 шт.) 

1106.003 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 
З першим встановленням системи черепної фіксації 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iXI обов’язковою є 
підготовка фахівців (стор. 32). Будь ласка, зв'яжіться 
з вашим місцевим представником компанії DORO® 
(ДОРО) для отримання більш докладної інформації. 



 

 

DORO® (ДОРО) Установчий ключ для 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
адаптера ромбічного 
Артикул 4003.011 

DORO® (ДОРО) Викрутка 
T45, немагнітна 
Артикул 3033-68 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) iMRI (АйЕмАрАй) 
Індикатор передачі 
зіткнення 
Артикул 4003.XXX 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) iXI Індикатор 
передачі зіткнення 
Артикул 4003.5XX 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) Кейс для зберігання 
адаптерів ромбічних 
Артикул 4003.030 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) 
iMRI (АйЕмАрАй) Подушка TRUMPF 
(ТРУМПФ) 
Артикул 4003.212 

DORO LUCENT® (ДОРО 
ЛЮСЕНТ) Пластина для 
голови 
Артикул 4003.005 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) АКСЕСУАРИ IMRI & iXI (АйЕмАрАй 
енд айІКСАЙ) 

Навчання роботі з продукцією 
iMRI (АйЕмАрАй) & iXI 

Артикул 8001 

Спеціальні вироби, такі як системи черепної фіксації DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) iMRI (АйЕмАрАй) або iXI 
(айІКСАЙ) є частиною більшої установки iMRI (АйЕмАрАй) або мультимодальної візуалізації. Перед початком 
проведення хірургічних операцій за допомогою зазначених сучасних виробів ми навчимо вас їх 
використанню. Ми пояснюємо функції, моделюємо робочі процеси та допомагаємо вам узгоджувати їх із 
вашими різними потребами. Це навчання проводиться на місці, у вашому закладі, разом із вами та вашою 
командою для забезпечення найкращої підготовки. Фахівці із застосування DORO® (ДОРО) нададуть основну 
та передову інформацію щодо виробів та підберуть навчання для вашого операційного середовища. 
Навчання буде зосереджено особливо на загальній системі налаштування та можливостях переміщення, а 
також на фіксації положення пацієнта та клінічному робочому процесі за умови відповідної форми 
візуалізації. 

DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ) НАВЧАННЯ РОБОТІ З ПРОДУКЦІЄЮ 



 

 

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
Технологія Quick-
Rail® (Куік-Рейл) 
забезпечує легке, 
швидке та надійне 
прикріплення 
аксесуарів та 
ретракційних 
систем до 
фіксатора черепа. 

DORO® (ДОРО) Фіксатор черепа, 
рентгенопрозорий для спинного 
скелету 
Артикул 4004.101 
(показано із одноразовими 
штифтами для фіксації черепа 
DORO LUCENT® (ДОРО ЛЮСЕНТ), 
стор. 11). 

АДАПТЕР «MIX & MATCH» (МІКС ЕНД МЕТЧ) 
Рентгенопрозорий фіксатор черепа DORO® 
(ДОРО) можна встановлювати на алюмінієвий 
шарнірний адаптер DORO® (ДОРО) та основне 
кріплення за рахунок використання адаптера 
«Mix & Match» (Мікс енд Метч) артикул 3033-50 
(стор. 23) або на відповідні аналоги виробників 
операційних столів для проведення хірургічних 
операцій на спинному секторі. 

СВОБОДА ПРИ ФІКСАЦІЇ 
ПОЛОЖЕННЯ ПАЦІЄНТА 
Унікальна форма дозволяє 
опускати голову пацієнта між 
рейками відкритої рамою 
операційного столу. 

Рентгенопрозорий фіксатор черепа 
для спинного скелету DORO® (ДОРО) 
показано на столі OSI Insite® (ОуЕсАй 
Інсайт) MIZUHO (МІЗУХО) (вид збоку). 

Рентгенопрозорий фіксатор черепа для 
спинного скелету DORO® (ДОРО) показано 
на столі OSI Insite® (ОуЕсАй Інсайт)   
MIZUHO (МІЗУХО) (вид збоку). 

Порівняння: Стандартний 
рентгенопрозорий фіксатор черепа 
DORO® (ДОРО) показано на столі OSI 
Insite® (ОуЕсАй Інсайт) MIZUHO 
(МІЗУХО). 

Ця модифікація нашого безметалевого рентгенопрозорого фіксатора черепа DORO® (ДОРО) призначена для 
хірургічних операцій на хребті і може бути встановлена на всіх встановлених операційних столах для 
проведення хірургічних операцій на спинному секторі. Тонка конструкція дозволяє фіксатору черепа 
опускатись між рейками відкритої рами, спрощуючи фіксацію положення пацієнта та процедури візуалізації. 

DORO® (ДОРО) ФІКСАТОР ЧЕРЕПА ДЛЯ СПИННОГО СКЕЛЕТУ 
- РЕНТГЕНОПРОЗОРИЙ - АНГІОГРАФІЯ КТ МРТ 



 

 

DORO® (ДОРО) Перехідний 
елемент, рентгенопрозорий, 
короткий (120 мм) 
Артикул 3032-20 

Можна використовувати із 
рентгенопрозорими адаптерами для 
операційного стола DORO® (ДОРО), 
Артикул 3031-50, 4003-00, 4004.001, 
4004.002. 

DORO® (ДОРО) Перехідний елемент, 
рентгенопрозорий, довгий (160 мм) 
Артикул 3032-10 

Можна використовувати із 
рентгенопрозорими адаптерами для 
операційного стола DORO® (ДОРО), 
Артикул 3031-50, 4003-00, 4004.001, 
4004.002. 

DORO® (ДОРО) Адаптери для 
операційного стола MAQUET 
(МАКЕТ), рентгенопрозорі, 
Артикул 3031-50 

Для Alphamaquet (Альфамакет) 1150 та 
Magnus (Магнус) 1180 та лише у 
поєднанні з адаптером MAQUET 
(МАКЕТ), Артикул 6005.25A0. 

DORO® (ДОРО) Адаптери для 
операційного стола SIEMENS 
(СІМЕНС), рентгенопрозорі, для 
ангіографії, для операційного стола 
Artis (Артіс), Артикул 4003-00 

DORO® (ДОРО) Адаптери для 
операційного стола Medifa® 
(Медіфа), рентгенопрозорі для 
операційного стола Medifa® 
(Медіфа ®) 8000, Артикул 4004.001 

DORO® (ДОРО) Адаптер для операційного 
стола STERIS (СТЕРІС), рентгенопрозорий 
для операційного стола STERIS Carbon 
(СТЕРІС Карбон) або CMAX XRAY (Сімакс 
ІксРей), Артикул 4004.002 

DORO® (ДОРО) АДАПТЕРИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОГО 
СТОЛА, РЕНТГЕНОПРОЗОРІ 

МРТ КТ АНГІОГРАФІЯ 



 

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ 
СТІЛ STERIS 

(СТЕРІС) 

ОПЕРАЦІЙНИЙ 
СТІЛ SIEMENS 

(СІМЕНС) 

ОПЕРАЦІЙНИЙ 
СТІЛ MEDIFA 

(МЕДІФА) 

ОПЕРАЦІЙНИЙ 
СТІЛ MAQUET 

(МАКЕТ) 

Можливості налаштування 
рентгенопрозорих адаптерів для 
операційного стола DORO® (ДОРО) 
Почніть з виробника операційних столів внизу і підніміться до 
DORO® (ДОРО), яке найкраще підходить саме вам. 



 

 

РЕТРАКЦІЙНІ СИСТЕМИ 
Під час хірургічних операцій часто виникають критичні за часом або стресові ситуації. Доводиться 
працювати під тиском, що вимагає найвищого рівня концентрації уваги. Для можливості зосередження 
на своїй роботі ми маємо намір розробити ретракційні системи, які полегшать ваш робочий процес. 
Легке налаштування, зручне використання, а також зручний упор для рук, зазначені системи 
допомагатимуть вам протягом усієї хірургічної процедури. 



 
 



 

 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) 
РЕТРАКЦІЙНА СИСТЕМА, 
СТАНДАРТНА 
Артикул 1203.100 (показано 
встановлення на фіксатор 
черепа DORO® (ДОРО) QR3) 

ШВИДКІСТЬ 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) кріпиться 
безпосередньо до Quick-Rail® (Куік-Рейл), 
навіть на декілька шарів стерильної 
хірургічної серветки. 

ПРОСТОТА 
Для встановлення та 
використання 
ретракційних систем 
DORO LUNA® (ДОРО 
ЛУНА) додаткові 
інструменти не 
потрібні. 

ПІДТРИМКА 
Ергономічна конструкція 
робить вигнуту опору 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА)  
оптимальною опорою для 
рук. ЇЇ можна розташувати 
паралельно підлозі, 
незалежно від положення 
фіксатора черепа. 

ЗРУЧНІСТЬ 
Прикріплення гнучких 
обертальних рукавів DORO 
COBRA® (ДОРО КОБРА) у 
будь-якому необхідному 
положенні на вигнутій 
опорі. 

Ретракційна система DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) створена для надання допомоги під час кожній хірургічної операції. 
Його відкрита конструкція дозволяє завжди тримати вгнуті опори паралельно підлозі, незалежно від фіксації положення 
пацієнта та фіксатора черепа. Нахиліть, змістіть і розташуйте під кутом систему в будь-якому необхідному положенні, і 
все одне існуватиме можливість використовувати вигнуті опори як зручний упор для рук та перехідний елемент 
ретракційних важелів. Пристосовність ретракційної системи DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) можна додатково посилити за 
рахунок використання додаткових аксесуарів, що робить її найбільш універсальною ретракційною системою на 
сьогоднішній день. 

Ретракційна система DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) є переможцем премії Фрайбурга за інновації 2015 
року. 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) РЕТРАКЦІЙНА СИСТЕМА 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАДГНУЧКИЙ ПЕРЕХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
Розкрийте весь потенціал виробів DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) і DORO COBRA® (ДОРО КОБРА), комбінуючи їх у 
різних установках. Встановіть половину ретракційної системи DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) як упор для рук, 
одночасно підключаючи гнучкі обертальні рукава DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) до Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
фіксатора черепа, як у візуалізації, так і в середовищі без візуалізації. 

Ретракційна система DORO 
COBRA®(ДОРО КОБРА)  
встановлена на фіксатор черепа 
DORO® (ДОРО) QR3. 

Ретракційна система DORO LUNA® 
(ДОРО ЛУНА) встановлена на 
фіксатор черепа DORO® (ДОРО) 
QR3. 

Комбінована установка DORO 
LUNA® (ДОРО ЛУНА) і DORO 
COBRA® (ДОРО КОБРА), 
встановлена на 
рентгенопрозорий фіксатор 
черепа DORO® (ДОРО). 

ОТРИМАЙТЕ КОМПЛЕКТ 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Стандартна 
ретракційна система і DORO® (ДОРО) 
Фіксатор черепа QR3 
Артикул 1203.110 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Стандартна 
ретракційна система і DORO® (ДОРО) 
Система черепної фіксації QR3 
Артикул 1203.120 

ОТРИМАЙТЕ КОМПЛЕКТ 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Компактна 
ретракційна система і DORO® (ДОРО) 
Фіксатор черепа QR3 
Артикул 1203.210 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Компактна 
ретракційна система і DORO® (ДОРО) 
Система черепної фіксації QR3 
Артикул 1203.220 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Ретракційна система з вигнутою опорою J-
Arm (Джей-Арм) та кріпленням Quick-Clamp (Куік-Клемп) 
Артикул 1203.100 

 DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Ретракційна система - компактна система 
Артикул 1203.200 

Включає в себе Артикул  Включає в себе Артикул 
DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий обертальний 
рукав 280 мм (2 шт.) 

1201.006  DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий обертальний 
рукав 280 мм (2 шт.) 

1201.006 

DORO® (ДОРО) Лоток для очищення та стерилізації 
ретрактора 

1201.091  DORO® (ДОРО) Лоток для очищення та стерилізації 
ретрактора 

1201.091 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Кріплення Quick-Clamp 
(Куік-Клемп) для направляючої Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
(2 шт.)  

1203.001  DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Кріплення Quick-Clamp 
(Куік-Клемп) для направляючої Quick-Rail® (Куік-
Рейл) 

1203.001 

 DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) З’єднувальний елемент 
(2 шт.) 

1203.002 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) З’єднувальний елемент (4 
шт.) 

1203.002  DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Стрижень 1203.003 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Стрижень (2 шт.) 1203.003  DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Вигнута опора 1203.004 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Вигнута опора (2 шт.) 1203.004  DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Стерилізаційний бокс 1203.091 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Стерилізаційний бокс 1203.091  DORO® (ДОРО) Набір пластин, з чорним покриттям, 

102 мм 
3116-101 

DORO® (ДОРО) Набір пластин, з чорним покриттям, 
102 мм 

3116-101  5 шт. (2 комплекту)  

5 шт. (2 комплекту)     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) 
Ретракційна система 
Артикул 1201.100 (показано 
встановлення на фіксатор черепа 
DORO® (ДОРО) QR3) 

ЗРУЧНІСТЬ 
Ретракційна система DORO COBRA® 
(ДОРО КОБРА) залишає вам весь 
простір, необхідний для проведення 
хірургічної операції. Ви хотіли б 
використовувати також зручний упор 
для рук? Просто встановіть компактну 
ретракційну систему DORO LUNA® 
(ДОРО ЛУНА) (стор. 39) на іншу 
сторону фіксатора черепа. 

Ретракційна система DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) є ретракційною системою з мінімальними перешкодами 
та доступом до місця хірургічного втручання. Гнучкі обертальні рукава DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) 
безпосередньо встановлюються на Quick-Rail® (Куік-Рейл) або фіксатор черепа DORO® (ДОРО) QR3, або 
рентгенопрозорий фіксатор черепа DORO® (ДОРО). Можлива комбінована установка із елементами DORO 
LUNA® (ДОРО ЛУНА), що забезпечує розширені можливості налаштування та застосування. 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) РЕТРАКЦІЙНА СИСТЕМА 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Ретракційна система для алюмінієвої 
направляючої Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
Артикул 1201.100 
Включає в себе Артикул 
DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Кріплення Quick-Clamp (Куік-
Клемп) для алюмінієвої направляючої Quick-Rail® (Куік-
Рейл) 

1201.021 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий обертальний рукав 
420 мм 

1201.008 
DORO® (ДОРО) Пластина, з чорним покриттям, 102 x 7 мм 3116-111 
DORO® (ДОРО) Пластина, з чорним покриттям, 102 x 10 мм 3116-121 
DORO® (ДОРО) Лоток для очищення та стерилізації 
ретрактора 

1201.091 
 



 

 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) 
Комплектуйте ретракційну систему DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) та рентгенопрозорий 
фіксатор черепа DORO® (ДОРО) із адаптером «Mix & Match» (Мікс енд Метч). 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Кріплення Quick-Clamp для рентгепрозорої направляючої Quick-
Rail® (Куік-Рейл) 
Артикул 1203.009 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Ретракційна система - стандартна система для рентгепрозорої 
Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
Артикул 1203.109 

DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Ретракційна система - компактна система для рентгепрозорої 
Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
Артикул 1203.209 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) 
Комплектуйте ретракційну систему DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) та 
рентгенопрозорий фіксатор черепа DORO® (ДОРО) із адаптером «Mix & 
Match» (Мікс енд Метч). 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Кріплення Quick-Clamp (Куік-Клемп) для 
рентгепрозорої направляючої Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
Артикул 1201.022 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Ретракційна система для рентгепрозорої 
направляючої Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
Артикул 1201.109 

АДАПТЕР 
«Mix & 
Match» 
(Мікс енд 
Метч) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORO® (ДОРО) ГНУЧКІ РУКАВА 

ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ 
Технологія автоматичного закріплення дозволяє 
швидко та легко встановлювати гнучкі обертальні 
рукава DORO COBRA® (ДОРО КОБРА). 

ГНУЧКІСТЬ 
Чотири різної довжини та обертальний корпус на 360 
° дозволяють вам точно розташувати гнучкі 
обертальні рукава DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) у 
необхідному місці, отримуючи високу видимість на 
вашому місці хірургічного втручання. 

ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ ПІД НАТЯГОМ 
Навіть під натягом можливо змінити положення для 
фіксації прикріпленого мозкового шпателя. При 
цьому не буде втрачено ні натягу ретракційного 
важеля, ні жорсткість мозкового шпателя. 

Гнучкі обертальні рукава DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) мають плавний та дуже точний рух. Просто закріпіть їх 
на відповідних аналогах, таких як вигнута опора DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) або кріплення DORO COBRA® 
(ДОРО КОБРА), встановіть мозковий шпатель DORO® (ДОРО) та продовжуйте процедуру. Все ретракційні 
важелі DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) можна швидко відрегулювати, навіть не знімаючи їх. 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) ГНУЧКІ ОБЕРТАЛЬНІ РУКАВА 

DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкі обертальні рукава 
Доступні вироби Артикул 
DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий 
обертальний рукав 200 мм 

1201.005 
DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий 
обертальний рукав 280 мм 

1201.006 
DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий 
обертальний рукав 350 мм 

1201.007 
DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий 
обертальний рукав 420 мм 

1201.008 
 

DORO® (ДОРО) Гнучкі рукава 
Доступні вироби Артикул 
DORO® (ДОРО) Гнучкі рукава 230 мм 3114-34 
DORO® (ДОРО) Гнучкі рукава 300 мм 3114-35 
 

DORO® (ДОРО) Гнучкі обертальні рукава 
Доступні вироби Артикул 
DORO® (ДОРО) Гнучкий обертальний рукав 200 
мм 

3114-36 
DORO® (ДОРО) Гнучкий обертальний рукав 280 
мм 

3114-37 
DORO® (ДОРО) Гнучкий обертальний рукав 350 
мм 

3114-38 
 



 

 

Кріплення Quick-Clamp (Куік-Клемп) 
DORO® (ДОРО) із «зіркою» для 
рентгенопрозорого Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
Артикул 3033-69 
* Перехідний елемент розроблений таким чином, щоб 
витримувати макс. навантаження 16,8 Нм (що дорівнює 
вазі 3,4 кг, прикріпленому до горизонтально 
встановленого важеля довжиною 50 см). Затверджений 
для використання з VarioGuide ™ (ВеріоГайд) 
виробництва Brainlab (Брейнлаб). Користувач несе 
відповідальність за надійне закріплення сторонніх 
пристроїв на кріпленні Quick-Clamp (Куік-Клемп) DORO® 
(ДОРО) за рахунок використання «зірки» для 
рентгенопрозорого Quick-Rail®. Елемент встановлюється 
на рентгенопрозорий фіксатор черепа DORO® (ДОРО). 

Кріплення Quick-Clamp (Куік-Клемп) DORO® (ДОРО) із «зіркою» для рентгенопрозорого Quick-Rail® (Куік-
Рейл) служить інтуїтивно зрозумілим перехідним елементом* для пристроїв, що використовуються, 
наприклад, у безрамкових стереотаксичних або ендоскопічних процедурах. Розроблений для використання 
через стерильний бар’єр та належним чином під’єднаний до перевіреного Quick-Rail® (Куік-Рейл) 
рентгенопрозорого фіксатора черепа DORO® (ДОРО), адаптер забезпечує стабільну та надійну точку 
підключення для сторонніх пристроїв. 

- ДЛЯ РЕНТГЕНОПРОЗОРОГО QUICK-RAIL® (КУІК-РЕЙЛ)  

DORO® (ДОРО) КРІПЛЕННЯ QUICK-CLAMP (КУІК-КЛЕМП) 



СУМІСНІСТЬ 
Кільцева ретракційна система 
Halo (Хейло) DORO® (ДОРО) 
підходить майже до всіх типових 
фіксаторів черепа, 
використовуючи відповідний 
перехідний елемент Quick-Rail® 
(Куік-Рейл) або C-образний 
фіксатор. 

ПРИСТОСОВНІСТЬ 
Налаштуйте кільце Нalo 
(Хейло) з урахуванням 
ваших потреб. Одне 
напівкільце можна 
нахилити вгору або вниз, 
або повністю зняти. 

Кільцева ретракційна система Halo (Хейло) DORO® (ДОРО) має класичну конструкцію кільця Halo (Хейло). Її 
можна легко прикріпити до Quick-Rail® (Куік-Рейл) фіксаторів черепа QR3 DORO® (ДОРО) за допомогою 
кріплення Quick-Clamp (Куік-Клемп) DORO® (ДОРО) або до старих версій фіксаторів черепа, застосовуючи 
альтернативно доступний C-образний фіксатор. Доступні поворотні ретракційні важелі, мозкові шпателі та 
аксесуари. 

DORO® (ДОРО) КІЛЬЦЕВА РЕТРАКЦІЙНА СИСТЕМА HALO (ХЕЙЛО) 

DORO® (ДОРО) Ретракційна система Halo (Хейло) з 
кріпленням Quick-Clamp (Куік-Клемп) 
Артикул 1202.100T 

DORO® (ДОРО) Кільцева ретракційна система Halo 
(Хейло) без C-образного фіксатора 
Артикул 3100-00 

Включає в себе Артикул Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Кільце Halo (Хейло) 3110-01 
DORO® (ДОРО) Опорний стрижень для кільця Halo 
(Хейло), 8 мм (2 шт.) 

3110-08 

DORO® (ДОРО) Стерилізаційний бокс з полицею для 
кільцевої системи Halo (Хейло) зі стійкою 

3116-20 

DORO® (ДОРО) Опорний кронштейн для кільця Halo 
(Хейло) із адаптером C-образного фіксатора (2 шт.) 

3110-51

DORO® (ДОРО) Лоток для тампонів Halo (Хейло)  

3114-37 
3114-34 

3110-80 DORO® (ДОРО) Універсальний ключ Halo (Хейло) (2 шт.)

DORO® (ДОРО) Гнучкий обертальний рукав, 280 мм 

DORO® (ДОРО)  Набір пластин, з чорним 
покриттям, 102 мм (5 шт.) 

3110-85 

DORO® (ДОРО)  Гнучкий рукав, 230 мм

3116-101 DORO® (ДОРО)  Набір пластин, з чорним 
покриттям, 102 мм (5 шт.)

3110-08 
DORO® (ДОРО) Кільце Halo (Хейло) 3110-01 

3116-20 

3116-101 

3110-85 DORO® (ДОРО) Лоток для тампонів Halo (Хейло) 

1202.010DORO® (ДОРО) Набор із кріплення Quick-Clamp та 
з'єднувального елемента для кільцевої системи Halo (Хейло)

DORO® (ДОРО) Опорний стрижень для кільця Halo 
(Хейло), 8 мм (2 шт.)  

3110-80DORO® (ДОРО) Універсальний ключ Halo (Хей ло) (2 шт.)

DORO® (ДОРО) Набір мікропластин (6 шт.) 

3117-00 3117-00 

DORO® (ДОРО)  Набір мікропластин (6 шт.)
DORO® (ДОРО) Стерилізаційний бокс з полицею для 
кільцевої системи Halo (Хейло) зі стійкою 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORO® СТЕРИЛІЗАЦІЙНІ БОКСИ 

DORO® (ДОРО) 
Мінізатискач для 
шпателів 
Артикул 3114-54 

DORO® (ДОРО) Універсальний 
ключ Halo (Хейло) 
Артикул 3110-80 

DORO® (ДОРО) Лоток для 
тампонів Halo (Хейло) 
Артикул 3110-85 

DORO® (ДОРО) Опорний 
стрижень для кільця Halo 
(Хейло), 8 мм 
Артикул 3110-08 

DORO® (ДОРО) Затискаюча втулка 
для шкірних крючків 
Артикул 3114-53 

DORO® (ДОРО) Кільце 
Halo (Хейло) 
Артикул 3110-01 

DORO® (ДОРО) Набір із 
кріплення Quick-Clamp 
(Куік-Клемп) та 
з’єднувального елемента 
для кільцевої системи 
Halo (Хейло) 
Артикул 1202.010 

DORO® (ДОРО) Кріплення Quick-Clamp 
(Куік-Клемп) з ретракторами типу 
перехідних елементів Mizuho (Мізухо) 
Артикул 1201.045 

DORO® (ДОРО) Опорний 
кронштейн для кільцевої 
системи Halo (Хейло) з 
адаптером C-образного 
фіксатора 
Артикул 3110-51 

DORO® (ДОРО) Універсальний 
з’єднувальний елемент для кріплення 
Quick-Clamp (Куік-Клемп) 
Артикул 1202.015 

DORO® (ДОРО) Тримач для 
опорного стрижня Halo (Хейло) 
Артикул 1202.016 

DORO® (ДОРО) 
Кріплення Quick-Clamp 
(Куік-Клемп) 
Артикул 1202.014 

DORO® (ДОРО) АКСЕСУАРИ РЕТРАКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

DORO® (ДОРО) Стерилізаційні бокси 
Включає в себе Артикул 
DORO® (ДОРО) Лоток для очищення та стерилізації 
ретрактора (показано) 

1201.091 
DORO LUNA® (ДОРО ЛУНА) Стерилізаційний бокс 
(показано) 

1203.091 
DORO® (ДОРО) Стерилізаційний бокс з полицею для 
кільцевої системи Halo (Хейло) зі стійкою 

3117-00 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ХОЧЕТЕ ВИКОРИСТОВАТИ 

ВЛАСНІ ПЛАСТИНИ? 
Хочете використовувати наш найсучасніший 
гнучкий обертальний рукав DORO COBRA® (ДОРО 
КОБРА) у поєднанні з вже відомими вам мозковими 
шпателями? Адаптер для плаского мозкового 
шпателя DORO® (ДОРО) є правильним вибором, 
оскільки він кріпиться до всіх ретракційних важелів 
DORO® (ДОРО) і утримує всі поширені плоскі 
мозкові шпателі. Але хоча б раз спробуйте наші 
пластини... ми впевнені, вони найкращим чином 
задовольнять ваші потреби. 

DORO® (ДОРО) Адаптер для плаского 
мозкового шпателя 
Артикул 1201,046 
(показано DORO COBRA® (ДОРО КОБРА) Гнучкий 
обертальний рукав) 

КРЮКООБРАЗНОГО ТИПУ 

ПРЯМОГО ТИПУ 

ЗУБЧАСТОГО ТИПУ 

DORO® (ДОРО) МІКРОПЛАСТИНИ 
DORO® (ДОРО) Набір 
мікропластин, 

 

 

прямі (6 шт.) 
Артикул  по каталогу 3116-20 
Включає в себе Артикул 
124 x 2 мм 3116-21 
124 x 4 мм 3116-22 
150 x 2 мм 3116-23 
150 x 4 мм 3116-24 
165 x 2 мм 3116-25 
165 x 4 мм 3116-26 
  

3116 / -26 

 

DORO® (ДОРО) Набір 
мікропластин, 
прямі (6 шт.) 
Артикул  по каталогу 3116-30 

Включає в себе Артикул 
124 x 2 мм 3116-31 
124 x 4 мм 3116-32 
150 x 2 мм 3116-33 
150 x 4 мм 3116-34 
164 x 2 мм 3116-35 
164 x 4 мм 3116-36 
 

DORO® (ДОРО) Набір 
мікропластин, 
із гачком (6 шт.) 
Артикул  по каталогу 3116-40  

Включає в себе Артикул 
124 x 2 мм 3116-41 
124 x 4 мм 3116-42 
150 x 2 мм 3116-43 
150 x 4 мм 3116-44 
164 x 2 мм 3116-45 
164 x 4 мм 3116-46 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОМУ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ? 
Чорне матове покриття наших пластин 
запобігає відображенню сліпучого світла, 
сфокусованого на хірургічній ділянці під час 
процедур, і дозволяє сконцентруватися на 
процедурі без перерв. 

ГАРАНТОВАНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
Пластини та мікропластини DORO® 
(ДОРО) підходять для всіх 
ретракційних важелів DORO® 
(ДОРО) та DORO COBRA® (ДОРО 
КОБРА). 

DORO® (ДОРО) ПЛАСТИНИ 
DORO® (ДОРО) Набір 
пластин, з чорним 
покриттям, 152 мм (5 шт.) 
Артикул 3116-10  

Включає в себе Артикул 
152 x 7 мм 3116-11 
152 x 10 см 3116-12 
152 x 16 мм 3116-13 
152 x 20 мм 3116-14 
152 x 26 мм 3116-15 
 

DORO® (ДОРО) Набір пластин, 
конічні, з чорним покриттям, 
152 мм (5 шт.) 
Артикул 3116-60  

Включає в себе Артикул 
152 x 2 мм 3116-61 
152 x 3 мм 3116-62 
152 x 4 мм 3116-63 
152 x 5 см 3116-64 
152 x 6 мм 3116-65 
 

3116 / -65 

 

DORO®(ДОРО)  Набір пластин 
102 мм, 
Закруглений наконечник, з 
чорним покриттям, 5 
Артикул 3116-70  

Включає в себе Артикул 
102 x 7 мм 3116-71 
102 x 10 мм 3116-72 
102 x 16 мм 3116-73 
102 x 20 мм 3116-74 
102 x 26 мм 3116-75 
 

DORO® (ДОРО) Набір пластин, 
з чорним покриттям, 102 мм 
(5 шт.) 
Артикул 3116-101  

Включає в себе Артикул 
102 x 7 мм 3116-111 
102 x 10 мм 3116-121 
102 x 16 мм 3116-131 
102 x 20 мм 3116-141 
102 x 26 мм 3116-151 
 

DORO® (ДОРО) Пластина, з чорним покриттям 
не входить до комплекту 
Включає в себе Артикул 
152 x 13 мм 3116-16 
102 x 13 мм 3116-161 
  

3116 / -161 
DORO® (ДОРО) Набір пластин, 
конічні, з чорним покриттям, 
102 мм (5 шт.) 
Артикул 3116-601 

 

Включає в себе Артикул 
102 x 2 мм 3116-611 
102 x 3 мм 3116-621 
102 x 4 мм 3116-631 
102 x 5 см 3116-641 
102 x 6 см 3116-651 
 




