
 
 

 

 

 

Tisková zpráva – Všechny operační sály a porodní boxy disponují 

nejmodernější světelnou technikou 
 

 

 

Novým modulárním systémem osvětlení s názvem Volista StandOP od francouzské firmy Getinge byly na přelomu 

července a srpna vybaveny Centrální operační sály. Obnovy svítidel se dále dočkaly porodní boxy, kam byly 

nainstalovány stropní vyšetřovací světla Lucea 100, a svůj malý kousek zářivého štěstí utržila také urologická 

ambulance, do které bylo zakoupeno mobilní vyšetřovací svítidlo Lucea 100 s jednou světelnou hlavou. Světla byla 

financována z dotačního programu REACT EU a vyžádala si investici v celkové výši 1 785 000 Kč.  

  

Světlo Volista, které splňuje nejvyšší standardy v moderní zdravotní 

technice, bylo určeno pro jeden operační sál na 6. a jeden na 7. patře 

nemocnice. Tato realizace úspěšně zakončila obnovu svítidel na všech 

operačních sálech.  

 

„Hlavní přednosti sleduji především ve vysoké výkonnosti LED světla, 

stabilitě barvy (intenzita a barevnost světla se se stářím nemění), v možnosti 

použít zeleného světla při minimálně invazivní chirurgii, v bezpečí prostředí 

pro pacienta a ve snadné a intuitivní manipulaci,“ říká specialistka Oddělení 

zdravotní techniky Ing. Vladimíra Pindrochová. 

 

Za zmínku ale jistě stojí i tříúrovňový systém studeného filtru, který 

umožňuje přizpůsobení teploty barev tak, aby vyhovovaly potřebám 

jednotlivých chirurgických oborů. Funkci AIM pak ocení zejména 

chirurgové, kteří se na několik hodin ocitnou přímo pod světlem, neboť ta má 

za úkol snížit míru tepla dosedajícího na lékařovu hlavu a zároveň 

minimalizovat dopad stínů. 

 

Další „světelné“ proměny se dočkaly dva porodní boxy, na jejichž stropy 

byla instalována operační světla Lucea 100. Ty mají oproti starším modelům 

mnoho výhod. Mezi ty nejzásadnější namátkou patří zdroj světla – nově 

používané LED žárovky zajišťují vysokou životnost, dále nastavitelná 

intenzita svítivosti, energetická úspornost, perfektní stabilita světelné hlavy 

zajištěná ramenem s pružinou a v neposlední řadě také snadné ovládání 

a údržba.  

„Běžné LED diody mohou ztratit až 20 % své intenzity již po dvou hodinách 

svícení. Proto jsou světla Lucea vybavena FSP (Flux Stability Program). 

Díky němu koriguje chytrá elektronika vstupní proud tak, aby byl během 

celého zákroku zachován konzistentní světelný výkon,“ vyzdvihuje další 

vlastnost používaných diod výrobce světel Getinge. 
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