
 

ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСКОНАЛОСТІ 

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 нашій близькості до наших 
клієнтів та розуміння їхніх потреб, ми гарантуємо вам 

відмінну продукцію – виготовлену в Німеччині. 

ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСКОНАЛОСТІ 

Sim.LED 

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 

Продукція доступна лише в зареєстрованих країнах. 

Оглядові світильники 

 

Інший вимір світильників 
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Революційний дизайн Революційний дизайн 

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ 
ДИЗАЙН 

Новітня технологія світлодіодів 
також для оглядового поля 

Важкі завдання вимагають більше, ніж звичайних рішень. 

Завдяки інноваційній сім’ї оглядових світильників Sim.LED ви 

користуєтесь всіма перевагами найсучаснішої технології 
світлодіодів: 

Найновіші світлодіоди з природним білим кольором 

Запатентована технологія відбивача та 

Розташування світлодіодів в унікальному дизайні з плавно 
закритою конструкцією. 

Трикутний дизайн SIMEON пропонує максимальну 
світловіддачу. 

 
Плавно закрита конструкція відповідає найвищим 
гігієнічним вимогам. 

 
Світлова голівка, виготовлена з легкого алюмінію, 
забезпечує швидку і стійку маневреність. 

Як технологічний лідер у галузі світлодіодів для операційної кімнати, 
SIMEON застосував своє широке ноу-хау до оглядових світильників. 
Результат: Нове сімейство Sim.LED наших оглядових світильників 
поєднує в собі найвищі показники продуктивності та найкращі 
характеристики, а також економічну привабливість. Ці світильники 
також встановлюють нові орієнтири щодо споживання енергії та 
гігієнічних властивостей. Таким чином, вони гарантують, що найкращі 
оглядові світильники завжди доступні для вас. 

Запатентована технологія відбивача 

Sim.POD: три високоефективні світлодіоди останнього 
покоління, розташовані в центрі відбивача, покритого 
алюмінієм. Оптимальне освітлення: однорідне світлове поле 
та легка маневреність. 

Максимальна ефективність енергії та оптимальне управління 
тепловим режимом: Ідеальне світлове поле з невеликою 
кількістю світлодіодів, оптимальне розсіювання тепла завдяки 
алюмінієвим світлодіодним носіям. 

П’ятирічна гарантія на Sim.POD 



 

Sim.LED 3500+  

Інтенсивність центрального освітлення на відстані 1 м [lx] 60 000 

Можливість затемнення від/до [lx] 25 000 - 60 000 

Колірна температура [K] 4 500 

Діаметр світлого поля d10 на відстані 1 м [мм] 170 

Індекс кольоропередачі Ra 96 

Індекс червоного кольору R9 96 

Енергоспоживання [Вт] 15 

Кількість світлодіодів 18 

Час роботи світлодіоду [год] > 60 000 

Затвердження CE 

Сучасний оглядовий світильник Сучасний оглядовий світильник 

Sim.LED 3500+ 
І звичайно, ви 
можете скористатися 
всіма перевагами 
Sim.LED 3500+ у 
мобільній версії. 

СУЧАСНИЙ ОГЛЯДОВИЙ 
СВІТИЛЬНИК 

Sim.LED 3500+ забезпечує вам якість світла в операційній кімнаті та 
оптимальну світловіддачу для обстежень. Його шість Sim.POD виробляють 
однорідне світлове поле великої площі. Інноваційний дизайн трикутника надає 
цьому сучасному світильнику особливо привабливий зовнішній вигляд. Його 
невелика вага полегшує рух. 

Sim.LED 3500+ з 
кріпленням на стелі. 

Максимальна світловіддача та чудова видимість завдяки 
оптимізованій глибині освітлення. 

Плавно закрита конструкція відповідає найвищим 
гігієнічним вимогам.  
 
Постійне змінне затемнення. 

Sim.LED 3500+ із настінним 
кріпленням. 

Інтенсивна терапія 
 
Якщо Sim.LED 3500+ розміщений на підніжжі, невеликі 
втручання можна проводити безпосередньо на місці. 

Процедурні кабінети 
 
Sim.LED 3500+ проливає світло на будь-яку ситуацію з 
лікуванням у будь-який час та у будь-якому місці. 

Допустиме відхилення ± 10 %; технічні характеристики можуть бути змінені 



 

Sim.LED 350 

Інтенсивність центрального освітлення на відстані 1 м [lx] 60 000 

Можливість затемнення від/до [lx] 30 000 - 60 000 

Колірна температура [K] 4 500 

Діаметр світлого поля d10 на відстані 1 м [мм] 170 

Індекс кольоропередачі Ra 96 

Індекс червоного кольору R9 96 

Енергоспоживання [Вт] 25 

Кількість світлодіодів 9 

Час роботи світлодіоду [год] > 60 000 

Затвердження CE 

Ефективні та гнучкі Ефективні та гнучкі 

Sim.LED 350 

ЕФЕКТИВНІ ТА ГНУЧКІ 

Sim.LED 350 забезпечує якість світла в операційній кімнаті та оптимальну 
віддачу світла завдяки трьом геометрично розташованим відбивачам у 
дизайні трикутника. Тут також дизайн трикутника призводить до сучасного, 
інноваційного вигляду, який підходить будь-де. 

 

Оптимізована видимість завдяки великій глибині освітлення. 

 
Плавно закрита конструкція відповідає найвищим гігієнічним вимогам. 

 
Світлова голівка, виготовлена з легкого алюмінію, забезпечує швидку і стійку 
маневреність. 

Sim.LED 350 як 
мобільна версія. 

Sim.LED 350 з 
кріпленням на стелі. 

Sim.LED 350 із 
настінним 
кріпленням. 

Процедурні кабінети 
Sim.LED 350 проливає світло на будь-яку ситуацію з 
лікуванням у будь-який час та у будь-якому місці. 

Допустиме відхилення ± 10 %; технічні характеристики можуть бути змінені 



 

Sim.LED 250 Sim.LED 250 
(на відстані 0,5 м) 

Sim.LED 250 
(на відстані 1,0 м) 

Центральне освітлення [lx] 70 000 30 000 

Колірна температура [K] 4 500 4 500 

Діаметр світлового поля d10 [мм] 110 165 

Індекс кольоропередачі Ra > 93 > 93 

Енергоспоживання [Вт] 15 15 

Кількість світлодіодів 3 3 

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

Затвердження CE CE 

Зведено до оптимального Зведено до оптимального 

ГНУЧКІ ТА 
МОБІЛЬНІ 

Завдяки змінній системі кріплення ви можете встановити ваші 
оглядові світильники Sim.LED на стелі або на стіні або 
використовувати як мобільну версію. З Sim.LED ваша 
технологія завжди буде найсучаснішою. 

Sim.LED 250 

ЗВЕДЕНО ДО 
ОПТИМАЛЬНОГО 

Одношарнірний кронштейн. Гнучкий кронштейн. 

Двошарнірний кронштейн як 
стельовий варіант 

Sim.LED 250, з одним Sim.POD та 3-ма світлодіодами, є ідеальним 
світильником для ваших індивідуальних потреб, оскільки він 
забезпечує оптимальну світловіддачу. Завдяки кращій видимості та 
оптимальному зменшенню розмірів, Sim.LED 250 добре підходить для 
кожного типу використання, у будь-якому місці роботи. 

Плавно закрита конструкція відповідає найвищим гігієнічним вимогам. 

Світлова голівка, виготовлена з легкого алюмінію, забезпечує швидке та 
плавне розміщення. 

Гнучкий кронштейн, 
встановлений на 
стандартній рейці 
(наприклад, підвісний 
блок). 

Двошарнірний кронштейн 
як настінна версія. 

Двошарнірний 
кронштейн як 
мобільна версія. 

Одношарнірний 
кронштейн як мобільна 
версія (також доступна 
з мобільною 
підставкою з 
регулюванням висоти). 

Гнучкий кронштейн як 
мобільна версія (також 
доступна з мобільною 
підставкою з 
регулюванням висоти). 

Допустиме відхилення ± 10 %; технічні характеристики можуть бути змінені 



 

 

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 

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. 

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. 

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 Навколишнє середовище – охорона довкілля 

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 
вантажовідправник: 
Права на 
забезпечення 

авіаперевезення 


