
نظام مبني بصورة قياسية من أجل تخزيٍن واضح ومناسب لمختلف الملحقات، التي ُتستخدم في غرفة العمليات.

المطلوبة. للمواد  سريًعا  إعداًدا  متزايد  بشكٍل  تستلزم  الحديثة  الجراحية  العمليات   طرق 
أجزاء الملحقات، التي ال ُتطلب إال بجهٍد كبير، تسبب تأخيًرا غير ضروري في أوقات التبديل. فضالً عن ذلك يسبب 
التخزين غير المناسب لملحقات طاولة العمليات الجراحية - كما على سبيل المثال عند التخزين بالتكديس على 

الرفوف - إلى أضرارٍ مكلِّفة ماديًا وتهالك للمواد.

لذلك  وهو   )X5CrNi18-10 EN / 1.4301 DIN( بالكامل من حديد صلب  أوبفيكس®  المثقوب   الجدار  نظام  يتكوَّن 
الصحية.   النظافة  من  خاصة  متطلباٍت  على  كثيًرا  فيها  ُيعوَّل  نطاقاٍت  في  لالستخدام  يكون  ما  كأفضل   مناسٌب 
إلى جانب العمليات الجراحية والقسم المركزيّ لخدمات التعقيم، تعتبر المعامل ومصانع اإلنتاج الدوائّي وإعداد/

تجهيز المواد الغذائية وغير ذلك مجاالت استخداٍم ممكنة.

أوبفيكس® ومكوناته يمكن توليفها بصورٍة مفردة ومن ثم موائمتها حسب متطلبات الزبون المعنّي أو قياساته إلى 
حٍد بعيد. باستخدام كال العرضين القياسيين 0.75 م و 1 م يمكن ربط عروض الجدار المثقوب بنظام شبكي قدره 

25  سم )0.75 / 1 / 1.5 / 1.75 / 2.0 / 2.25 / 2.5  م، وهكذا(. يبلغ االرتفاع أثناء ذلك 2.1 م.
يمكن لجدار نظام أوبفيكس®  المثقوب أن يقف حًرا وال يتعين تثبيته على حائط.

نظام جدار أوبفيكس® opFIX المثقوب
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ويكفل  العمليات.  طاوالت  ملحقات  قبيل  من   - الثقيلة  األجزاء  لتخزين  خاص  بشكٍل  مناسٌب  أوبفيكس®  نظام 
السمك الُمختار لمادة الجدار المثقوب أن ُتثَّبت مادة التخزين الخاصة بك بسالمة وأمان إلى نظام جدار أوبفيكس® 

المثقوب. 
ويمكِّن حل الضبط السريع والمبتكر من تثبيت أو استبدال الملحقات بسهولة وسرعة. وبهذه الطريقة تحصل على 

أقصى مرونة ممكنة؛ وتكون جاهًزا إلعداد نظام جدار أوبفيكس® المثقوب الخاص بك بصورة مميزة.

.)Zumstein Medizintechnik( أوبفيكس® هو منتج حصريّ من شركة تسومشتاين ميدتسين تيشنك
العالمة التجارية والتصميم محميان

أوبفيكس®  نطاق  ضمن  بالفعل  والتثبيت  التخزين  أجل  من  ُتستخدم  التي  الملحقات  من  الكثير  يندرج 
وتخزين  القياسية،  للمعدات  قاطرة  وسكك  األطوال،  بمختلف  مشابك  المنتجات:  من  الواسع 
باقة  وتتسع  الكثير.  ذلك  وغير  البالستيكية(  أو  )الصلبة  العارضة  للمواد  وحاويات  وسالل،  مستٍو، 
إلينا. تحّدثوا  فقط  أيًضا.  متاحةٌ  للمستهلكين  صة  الُمخصَّ الحلول  أن  كما  مستمرة.  بصورة  المنتجات 


