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SIMEON 
MEDICAL 

ВАШ 
ПОСТАЧА
ЛЬНИК 
РІШЕНЬ 
ДЛЯ 
ЛІКАРНІ 

Як постачальник лікарняних рішень, SIMEON Medical 
має майже 20-річний досвід роботи, 100 співробітників 
на 6 ділянках по всьому світу, великий інноваційний 
потенціал та безцінні науково-технічні знання для 
рішень у галузі медичних технологій. Завдяки нашої 
близькості до наших клієнтів та розуміння їхніх потреб, 

ми гарантуємо вам відмінну продукцію – виготовлену в 

Німеччині. 

ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСКОНАЛОСТІ 

my.GRIP 

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG 
Grubenäcker 18, 
Тутлінген 78532 

Телефон: +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 0 

Факс:  +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 900 

www.simeonmedical.com 

info@simeonmedical.com 

SIMEON HighLine 

Відмінне освітлення Продукція доступна лише в зареєстрованих країнах. 



 

SIMEON HighLine SIMEON HighLine 

SIMEON 
HIGHLINE 
– 
УНІКАЛЬНИЙ 
ДИЗАЙН 
ДЛЯ 
ІДЕАЛЬНОГО 
ОСВІТЛЕННЯ 
Вимогливі завдання потребують спеціальних рішень. Завдяки інноваційним хірургічним 
світильникам SIMEON HighLine, ми надаємо вам всі переваги передової технології світлодіодів 
унікальним чином. SIMEON пропонує модернізацію світлових та системних рішень, які можна 
модернізувати легко і без спеціальної підготовки. Це стосується, наприклад, бездротового 
оснащення ваших хірургічних світильників камерами. 



 

Явні переваги Світло 

SIMEON HIGHLINE 
Sim.LED 7000, 5000 

ЯВНІ ПЕРЕВАГИ 

Одноколірні Багатоколірні 

Матеріали високого 
класу 

Використання алюмінію 
та захисного скла. 
 

Алюмінієва світлова 
голівка як ідеальний 
тепловідвід. 
 

Оптимальне управління 
тепловим режимом. 
 

Ідеальні умови 
однонаправленого 
потоку повітря. 
 

Інноваційна світлодіодна 
технологія: 
запатентований 
відбивач Sim.POD. 

Багатоколірна версія з 50 
% холодним білим та 50 
% теплим білим 
світлодіодом пропонує 
широкий діапазон 
регулювання колірної 
температури від 3500 K 
до 5500 K за 5 кроків. 

Останні одноколірні або багатоколірні 
світлодіоди, запатентована технологія 
відбивача та розташування світлодіодів 
в унікальному дизайні забезпечують 
більше світла без тіней. Світильники 
HighLine забезпечують оптимальне 
освітлення для проведення операцій. 

Одноколірна версія з 
натуральними білими 
світлодіодами пропонує 
фіксовану колірну 
температуру 4500 К. 

Бездротове рішення 

Економічна 

ефективність 

Найвищий рівень 

гігієни Інноваційні рішення 

Sim.CAM 4K та HD 

Wireless (бездротова)– 
проста заміна та 
модернізація існуючих 
хірургічних світильників. 
 

Завдяки інноваційному 
бездротовому рішенню, 
всі світильники SIMEON 
для операційної кімнати 
автоматично 
вмикаються за 
допомогою камери. 
 

Мобільні світильники 
Sim.LED, за 
необхідності доступні зі 
знімним акумулятором. 

Дуже довгий час роботи > 
60 000 год для 
світлодіодів. 
 

Виняткова 
енергоефективність, 
низьке 
енергоспоживання. 
 

Оптимальне управління 
тепловим режимом. 

Інноваційне 
антибактеріальне покриття. 

Інноваційна система 
підвіски Sim.FLEX. 

 
Всі хірургічні 
світильники готові для 
Sim.CAM HD Wireless 
(бездротова) та 
Sim.CAM 4K Wireless 
(бездротова). 

 
my.LED: 
персоналізовані 
налаштування можна 
просто зберегти та 
активувати. 

Кращі гігієнічні умови. 
 

Захисне скло для 
ідеальної гігієни. 
 

my.GRIP: стерильний 
контроль над двома 
робочими функціями 
паралельно та 
безпосередньо через 
стерильну ручку. 



 

Абсолютно висококласні Абсолютно висококласні 

НАЙНОВІША 
ТЕХНОЛОГІЯ 
СВІТЛОДІОДІВ. 
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ 
ДИЗАЙН. 

Революційний 

дизайн Практичний 

Унікальний дизайн 
трикутника SIMEON 
пропонує максимальну 
світловіддачу та 
оптимальну глибину 
освітлення. 

 
Легка система корпусу і 
підвіски, виготовлена з 
легкого алюмінію, 
дозволяє швидке і плавне 
розташування. 

 
Унікальний дизайн 
світлової голівки дозволяє 
розташувати світильники 
прямо над хірургічним 
полем практично без 
зазору. 

my.LED: персоналізовані 
налаштування можна 
просто зберегти та 
активувати. 

 
my.GRIP: стерильний 
контроль над двома 
робочими функціями 
паралельно та 
безпосередньо через 
стерильну ручку. 

АБСОЛЮТНО 
ВИСОКОКЛАСНІ 

Запатентована 
технологія 
відбивача 

Безпечний 

для довкілля Безтіньове світло Довгий час роботи 

Sim.POD: три 
високоефективні 
світлодіоди останнього 
покоління, розташовані 
в центрі відбивача, 
покритого алюмінієм. 
 

sun.LED: Поєднання 
світлодіода та 
відбивача досягає 
постійно високого 
показника 
кольоропередачі Ra> 96 
у кожному режимі 
колірної температури, з 
3500 K, 4000 K, 4500 K, 
5000 K та 5 500 K. 

Система роздільної 
здатності відбивача 
(RSRS) для унікальної 
якості світла: велика 
світловіддача, 
безтіньове світло, для 
ідеального освітлення 
без сенсорних систем 
або автоматичної 
адаптації світлових 
значень. 

> 60 000 год для 
світлодіодів. 

 
5-річна гарантія на 
Sim.POD. 

 
Гарантований час 
роботи завдяки 
ідеальному управлінню 
світловим режимом. 

Найвища 
енергоефективність. 

 
Мінімальне 
накопичення тепла. 

 
Використання 
вторинних матеріалів, 
таких як скло та 
алюміній. 

П’ятирічна гарантія на Sim.POD 



 

Відмінне освітлення Практичне управління 

SIMEON HIGHLINE – 

КРАЩІ ГІГІЄНІЧНІ 
УМОВИ 

Практичний завдяки 
my.GRIP – Одна ручка. 
Персоналізовані 
параметри. 
Багатофункціональна 

ручка SIMEON 

Краща гігієна 
завдяки 
високоякісним 
матеріалам – 

алюмінію та 

захисному склу 

Краща гігієна 

завдяки 

Практичний 
завдяки 
інтуїтивному 

управлінню 

Інноваційне 
антибактеріальне 

покриття ПРАКТИЧНЕ 
УПРАВЛІННЯ Найвищий рівень 

антимікробної 
ефективності (log 5,9 для 
Escherichia coli та log 4,29 
для Staphylococcus 
aureus). 

 
Зменшує мікроби на> 
99,99 %. 

 
Немає потенційно 
фізіологічно шкідливих 
іонів срібла або вільного 
срібла. 

 
Антимікробний ефект 
згідно з 
ISO 22196 (JIS Z 2801). 

Алюмінієва світлова 
голівка як ідеальний 
тепловідвід. 

 
Стійке до подряпин 
захисне скло гарантує 
оптимальне пропускання 
світла протягом усього 
життєвого циклу 
світильників. 

Стерильний контроль 
над двома робочими 
функціями паралельно 
та безпосередньо через 
стерильну ручку. 

 
До 12 доступних 
комбінацій. 

 
Додатковий крок для 
оптимальних гігієнічних 
умов. 

 
Програмоване 
використання карданної 
панелі управління. 

Можливе управління 
світлом: 
- на кардані 
- через стерильну 
ручку 
- через панель 
настінного управління. 
 

Інтенсивність світла, 
світлове поле та 
колірну температуру 
можна легко 
встановити за 
допомогою карданного 
або настінного 
управління, а також 
функції my.GRIP. 
 

Для ендоскопічних 
втручань доступний 
режим Sim.BIANCE. 
 

my.LED: 
персоналізовані 
налаштування можна 
просто зберегти та 
активувати. 



 

SIMEON HighLine Sim.LED 7000 SC Sim.LED 5000 SC Sim.LED 7000 MC Sim.LED 5000 MC 

Інтенсивність центрального освітлення на 
відстані 1 метра [lx] 

160 000 140 000 160 000 140 000 

Можливість затемнення від/до [lx] 48 000 - 160 000 42 000 - 140 000 48 000 - 160 000 42 000 - 140 000 

Колірна температура [K] 4 500 4 500 3 500/4 000/ 
4 500/5 000/ 

5 500 

3 500/4 000/ 
4 500/5 000/ 

5 500 

Діаметр світлого поля d10 на відстані 1 м [мм] 180 - 300 180 - 280 180 - 300 180 - 280 

Електронне регулювання поля так так так так 

Індекс кольоропередачі Ra 

в кожному режимі колірної температури 

96 96 96 96 

Індекс червоного кольору R9 96 96 94 94 

Індекс тілесного кольору R13 98 98 98 98 

Глибина освітлення без переорієнтації (L1 
+ L2) при 20 % [мм] 

1 100 1 200 1 100 1 200 

Глибина освітлення без переорієнтації (L1 
+ L2) при 60 % [мм] 

500 600 500 600 

Маса світлової голівки [кг] 18 15 18 15 

Енергоспоживання світлової голівки [Вт] 66 66 60 50 

Час роботи світлодіоду [год] > 60 000 > 60 000 > 60 000 > 60 000 

Підвищення температури на висоті голівки < 1°C < 1°C < 1°C < 1°C 

Sim.CAM HD & 4K за необхідності за необхідності за необхідності за необхідності 

Затвердження CE CE CE CE 

Додатки Технічні специфікації 

ХІРУРГІЧНІ СВІТИЛЬНИКИ 
SIMEON HIGHLINE – 
ІДЕАЛЬНІ ДЛЯ 
ОПЕРАЦІЙНИХ КІМНАТ ТА 
СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Унікальний дизайн дозволяє ідеально розташувати світильники HighLine для 
операційних кімнат для отримання максимальної випромінюючої поверхні. 

Sim.LED 7000/7000 Sim.LED 7000/5000 Sim.LED 5000/5000 

Операційна кімната 

Подвійне поєднання SIMEON 
HighLine (наприклад, Sim.LED 
7000/5000) ідеально підходить для 
цього застосування. 

Кардіологічна 
операційна кімната 

Потрійне поєднання SIMEON 
HighLine (наприклад, Sim.LED 
7000/7000/5000) дає ідеальне 
освітлення для будь-якого 
кардіологічного втручання. 

Гібридна операційна 
кімната 

Ситуація децентралізованої 
операційної кімнати проллє світло 
на будь-яку ситуацію. Це дозволяє 
використовувати інше обладнання 
посередині операційного столу. 



 

Хірургічні світлові рішення Хірургічні світлові рішення 

Управління 

Світильниками та камерами SIMEON HighLine для операційних 
кімнат можна одночасно керувати за допомогою настінного 
управління, за допомогою стерильної ручки, а також безпосередньо 
на карданному контролі. 

Карданне управління 

(стандартне) 

Управління my.GRIP за 
допомогою стерильної 

ручки (стандартне) 

Панель настінного 
управління (за 

необхідності) 

Система підвіски Установка 

Стеля 

Доступні дві різні системи 

підвіски на стелі – система 

підвіски SIMEON та 
Sim.FLEX. 

Система підвіски SIMEON 

Легке розміщення продукції є важливою перевагою 
системи підвіски. Використовуючи систему підвіски 
SIMEON, це можливо в одиночних до чотириразових 
комбінаціях. 

Sim.FLEX 

Максимальна гнучкість для планувальників операційних 
кімнат: Завдяки довжині подовжувача до 2000 мм, наші 
світлові системи також зручні у використанні в гібридних 
операційних кімнатах. А за допомогою Sim.FLEX можна 
розширити систему, додавши кронштейни в будь-який час 

– навіть після встановлення. 

Мобільні 

Мобільні та гнучкі: 
Світильники для операційних 
кімнат з відмінною 
роботою. 

Мобільні світильники доступні 
без та із аварійним живленням. 

Мобільна підставка з однією 
або двома акумуляторами. 
Готовий до використання 24/7. 

ДОДАТКОВІ 
КОМПОНЕНТИ ДЛЯ 
ХІРУРГІЧНИХ 
СВІТЛОВИХ РІШЕНЬ 

Мобільний світильник із аварійним 
живленням: на ринку є лише мобільне 
бездротове рішення. 



 

Sim.CAM 4K та Sim.CAM 4K  Wireless 
(бездротова) 

Роздільність приблизно 8 510 000 
пікселів 

4K Ultra HD 3 840 x 2 160 

Zoom * 20x оптичний 
12x цифровий 

Обертання зображення Безмежний, 
механічний та 
електронний 

Відеовиходи HDMI 1.4, DVI 

Роздільність приблизно 2 140 000 
пікселів 

Full HD 1920 x 1080 

Формат 16: 9 

Zoom * 10x / 30x оптичний 
12x цифровий 

Обертання зображення Безмежний, 
механічний та 
електронний 

Відеовиходи HDSDI (Sim.CAM HD), 
HDMI, DVI 

Камера та відеосистеми Камера та відеосистеми 

НОВИЙ РОЗМІР У 
ВІДЕОСИСТЕМАХ 

НОВИЙ 

Sim.CAM 4K Wireless (бездротова) – 

Більше деталей. Краща візуалізація. 

Захоплюючі зображення – з чіткими, різкими контурами та 

яскравим кольором. Деталі, як не вдалося відобразити Full 
HD, тепер чітко відображаються у 4K ULTRA HD. При 
необхідності доступна кабельна версія Sim.CAM 4K як 
окремого кронштейна. 

* тобто макс. 240-кратне збільшення 
Технічні специфікації можуть змінюватися 

Використання 4K ULTRA HD в хірургічних 
установках для оптимізованих деталей зображень. 
Висока якість зображення пропонує вам тонко 
структуровані зображення з дивовижними деталями 
і, таким чином, яскраве візуальне зображення. 

3 840 px 

1 920 px 
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8
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НОВІ 
Sim.CAM HD та HD Wireless 
(бездротова) – 

Більше деталей. Велика гнучкість. 

Завдяки новій технології SIM.CAM HD Wireless 
(бездротова) ви отримуєте камеру преміум-класу високої 
чіткості, яка надсилає зображення на ваш монітор без 
додаткової проводки завдяки новій бездротовій технології. 
Вбудована камера високої чіткості переносить усі дані різко 
і точно з кожного обраного місця. За потреби він також 
доступний як бездротове рішення. 

Sim.CAM HD та Sim.CAM HD Wireless (бездротова) 

* тобто макс. 120x / 360x збільшення 
Технічні специфікації можуть змінюватися 



 

Sim.SCREEN – тримач монітору Відтворення та записування / інтеграція 

Sim.SCREEN – 
ТРИМАЧ 
МОНІТОРУ 

ВІДТВОРЕННЯ ТА 
ЗАПИСУВАННЯ / 
ІНТЕГРАЦІЯ 

Sim.SCREEN для моніторів 19“-27“ 

Тримач монітору Sim.SCREEN оптимально 
розміщує всі комерційні монітори розміром 

19-27“. 

Sim.INTERFACE 

За допомогою Sim.INTERFACE всі 
інтеграційні системи, які доступні 
на ринку, можуть контролювати 
нашу продукцію. 

NDS Expand OR 

Медично схвалені відеомагнітофони та 
транслятори високої чіткості. 

Двостороннє аудіо- та відеовідтворення. 

Одночасне керування NDS Expand OR із пристрою 
або через програмне забезпечення ПК. 

Sim.SCREEN для 
моніторів 32“ 

Незважаючи на те, що комерційні монітори 
є більшими та важчими, новий дизайн 
кріплення гарантує просте та зручне 
використання. 

Sim.SCREEN double 

Sim.SCREEN також доступний як 
подвійний тримач монітору. 



 

SIMEON Medical SIMEON Medical 

SIMEON 
MEDICAL ВАШ 
ПОСТАЧАЛЬНИК 
ЛІКАРНЯНИХ 
РІШЕНЬ 

SIMEON Medical, постачальник лікарняних рішень, пропонує широкий асортимент продукції як для операційної 
кімнати, так і для інших основних областей лікарні. Від хірургічних світильників та оглядових світильників до камери та 

відеосистем, до операційного столу та до блоків живлення на стелі – все від одного постачальника та зосередження 

на зручному користуванні додатку на місці. 

Світильники для операційних 

кімнат – SIMEON HighLine 
Відмінне світло. 

Світильники для операційних 

кімнат – SIMEON BusinessLine 
Чудове світло. Велика цінність. 

Стельові підвіски – Sim.CARRY 
Універсальний стельовий блок 
живлення. 

НЕЗАБАРОМ! 

Мобільний операційний 

стіл – Sim.MOVE 800 
Бізнес-клас з високоякісними 
характеристиками. 

Невеликий хірургічний світильник 

– Sim.LED 4500 
Невеликий світильник для 

операційної кімнати – широке поле 

зору. 

Камера та відеосистеми Sim.CAM 
4K та 4K Wireless (бездротова) 
Більше деталей. Краща 
візуалізація. 
Sim.CAM HD та HD Wireless 
(бездротова) 
Більше деталей. Велика гнучкість. 
Sim.SCREEN 
Тримач монітору для плавного та 
простого використання. 
Прилади для відтворення та 
записування 
Телемедицина високої якості. 

Оглядові світильники –  
Ще один розмір світильника  
Sim.LED 3500+ 
Сучасний оглядовий світильник. 
Sim.LED 350 
Ефективні та гнучкі. 
Sim.LED 250 
Зведено до оптимального. 

Мобільні світильники SIMEON, за 
необхідності із аварійним 
живленням 
Мобільні світильники доступні з 
унікальним аварійним живленням та 
без акумулятора. 

Продукція доступна лише в зареєстрованих країнах. 



 

SIMEON Medical Наша філософія 

МИ 
ПРОПОНУЄМО 
ДОСКОНАЛІСТЬ 
ДЛЯ ВАШОЇ 
ЛІКАРНІ 
Як постачальник лікарняних рішень, SIMEON Medical має майже 20-річний досвід роботи, 100 співробітників на 6 
ділянках по всьому світу, великий інноваційний потенціал та безцінні науково-технічні знання для рішень у галузі 
медичних технологій. Завдяки нашої близькості до наших клієнтів та розуміння їхніх потреб, ми гарантуємо вам 

відмінну продукцію – виготовлену в Німеччині. 

ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ 
ДОСКОНАЛОСТІ 

За останні роки ми стали одним з провідних світових виробників лікарняних рішень. Ми 
завжди працюємо та виробляємо згідно з нашою філософією «провідна технологія 
досконалості». Наша робота базується на трьох опорах: інновації, світова присутність та 
якість виробництва Німеччини. 

Що для нас означає «провідна технологія досконалості»: 

Інноваційні 

рішення 

Диверсифікація 

Для SIMEON, інновація означає 
додаткову вартість для клієнта. 
Продукція SIMEON забезпечує 
велику гнучкість, і наші численні 
патенти свідчать про їх винятковий 
рівень технічних інновацій; ці якості 
допомогли SIMEON стати ключовою 
компанією в галузі медичних 
технологій. 

SIMEON постійно розробляє нову та 
інноваційну продукцію з моменту 
заснування, що завжди відповідає 
філософії SIMEON як постачальника 
рішень для лікарні з акцентом на 
операційні кімнати. 

Надати рішення, які 
пропонують значні переваги 

для клієнтів 

Зробити все правильно з 

першого разу 

Виготовлено у 

Німеччині 
Міжнародний 

рівень 

Як компанія, що працює на 
міжнародному рівні, ми продаємо 
більш ніж у 90 країнах світу за 
підтримки наших 6 регіональних 
комерційних відділів. 

Ми працюємо на міжнародному рівні 

– не забуваючи про своє коріння. 

Бути надійним бізнес-

партнером 

Раціонально 

використовувати ресурси 



 

 

Наше управління якістю 

НЕЗМІННО 
ПЕРШОКЛАСНА 
ЯКІСТЬ 
ПРОДУКЦІЇ 

Ми не робимо компромісів у якості нашої продукції. Ми виробляємо за допомогою передових технологій виробництва, 
в першу чергу працюємо з місцевими та сертифікованими постачальниками та використовуємо виключно високоякісні 
матеріали. Ми досягаємо та підтримуємо наші високі стандарти якості завдяки постійному моніторингу та 
вдосконаленню процесів, а також комплексному управлінню якістю. 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 
МАЙБУТНЬОГО 
НАШОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

Наше довкілля є близьким і дорогим нашим серцям! Тож ми робимо все 
можливе, щоб забезпечити його майбутнє. Охорона навколишнього 

середовища – одна з головних цілей компанії. Ми зосереджуємось на сталому 

зростанні та політиці компанії, що береже ресурси. Таким чином ми сприяємо 
здоровому майбутньому, в якому варто жити. 

ОГЛЯД НАШИХ 
ПОСЛУГ: 

Захист навколишнього середовища в 

SIMEON Medical – огляд: 

Ми економимо енергію за допомогою використання фотоелектричних систем. 

Ми нагріваємо і охолоджуємо за допомогою геотермальних свердловин і 
використовуємо тепло від наших компресорів для регенерації тепла. 

Ми робимо нашу продукцію з високоякісних матеріалів, що переробляються, 
таких як скло та алюміній замість пластику. Це робить нашу продукцію винятково 
міцною. 

Ми переробляємо стружку, що накопичується у виробництві, та упаковуємо нашу 
продукцію з вторинними матеріалами, коли це можливо. 

Ми сертифіковані відповідно до вимог стандарту ISO 14001 для нашої Системи 
управління навколишнім середовищем. 

ISO 13485:2016:  
Поточна 
сертифікація нашої 
Системи управління 
якістю для 
виробників 

медичних виробів 

MDSAP: 
Поточна сертифікація 
нашої Системи 
управління якістю 
відповідно до вимог 
ЄС, США, Японії та 

Канади 

ISO 14001:  
Поточна 
сертифікація нашої 
Системи управління 
навколишнім 

середовищем 

Аудит UL: 
Щоквартальна 
перевірка нашої 

продукції UL 

FDA: Реєстрація в 
Управлінні з 
санітарного нагляду 
за якістю харчових 
продуктів і 

медикаментів (FDA) 

Відомий 
вантажовідправни
к: Права на 
забезпечення 

авіаперевезення 

Навколишнє середовище – охорона довкілля 


