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WS-87.5
POZYCJONER DO OPERACJI KOŃCZYN 
GÓRNYCH

Służy jako dodatkowe podparcie podczas 
interwencji w rejonie stawu barkowego lub 
ramienia. Umożliwia przesunięcie pacjenta 
na bok blatu, zwiększając dostęp chirurga 
do ciała pacjenta.
Może być użyty w artroskopii stawu 
barkowego w dostępie z pozycją 
supinacyjną.

WS-48.5
BLAT DO OPERACJI RĘKI

Blat umożliwia procedury na kończynie 
górnej wykonywane przez dwie osoby w 
tym samym czasie. Podpory zapewniają 
dużą stabilność i jednoczesny dostęp dla 
ramienia C. Kąt pomiędzy przystawką a 
stołem może  być regulowany w płaszczyźnie 
horyzontalnej (blokada za pomocą dźwigni).
Podpory z kołami (blokowane), z możliwością 
złożenia pod blat.

WS-48.6
BLAT DO OPERACJI RĘKI

Blat umożliwia procedury na kończynie 
górnej wykonywane przez dwie osoby w 
tym samym czasie. Podpory zapewniają 
dużą stabilność i jednoczesny dostęp dla 
ramienia C. Kąt pomiędzy przystawką a 
stołem może  być regulowany w płaszczyźnie 
horyzontalnej (blokada za pomocą dźwigni).
Podpory z kołami (blokowane), z możliwością 
złożenia pod blat.

KOŃCZYNY GÓRNE I Ortopedia, traumatologia

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG

Materac poliuretanowy obszyty
skajem antystatycznym, grubość 40 mm

Mocowany na listwy akcesoryjne

Wymiary: 290 mm x 200 mm x 40 mm

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA 
(SU-05.9)

Informacje szczegółowe
Blat częściowo przezierny dla promieni RTG

Materac piankowy, szyty i klejony, 40 mm

Mocowany na listwy akcesoryjne

Wymiary: 400 mm x 800 mm

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
OPTIMA (SU-05.9)

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG

Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm

Mocowany na listwy akcesoryjne

Wymiary: 400 mm x 800 mm

Kompatybilność: HYPERION

WS-48.7
BLAT DO OPERACJI RĘKI

Blat umożliwia procedury na kończynie 
górnej wykonywane przez dwie osoby w 
tym samym czasie. Podpory zapewniają 
dużą stabilność i jednoczesny dostęp dla 
ramienia C. Kąt pomiędzy przystawką a 
stołem może  być regulowany w płaszczyźnie 
horyzontalnej (blokada za pomocą dźwigni).
Podpory z kołami (blokowane), z możliwością 
złożenia pod blat.

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG

Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm

Mocowany na listwy akcesoryjne

Wymiary: 400 mm x 800 mm

Kompatybilność: OPTIMA (SU-05.15)
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WS-47.5
PRZYSTAWKA DO OPERACJI ZŁAMAŃ 
KOŚCI RAMIENNEJ (UCHWYT WEIN-
BERGERA)

Przystawka z wyciągiem Weinbergera, 
z regulacją wysokości, naciągu i kąta 
unieruchomionej dłoni. Używana w 
zespalaniu złamań kości ramiennej. 
Przystawkę ułożyć możemy wzdłużnie lub 
poprzecznie względem blatu. Składa się 
z wyciągu oraz wałka przeciwstawnego 
i niezbędnych adapterów na listwy 
akcesoryjne.

WS-91.7
PRZYSTAWKA DO OPERACJI STAWU 
BARKOWEGO

Umożliwia swobodny dostęp do stawu 
barkowego w dostępie tylnym oraz 
bocznym, dzięki zdejmowanym segmentom 
umożliwia operację obu stawów. Adapter 
podgłówków pozwala zamontować podporę 
głowy. Wyposażona w listwy akcesoryjne na 
podporę boczną i uchwyt ręki po stronie 
operowanej oraz na podpórkę reki po 
stronie nieoperowanej. Wysoka stabilność 
pozwala na użytkowanie przystawki jako 
stałego elementu blatu stołu. 

KOŃCZYNY GÓRNE I Ortopedia, traumatologia

Informacje szczegółowe
Regulacja wysokości

Regulacja kątowa uchwytu palców

Precyzyjna regulacja siły trakcji

Wałek wykonany z poliuretanu

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, 
HYPERION

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Regulacja kąta sprężyną gazową

Materace z poliuretanu

W komplecie z podgłówkiem

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA 
(SU-05)

WS-91.4
PRZYSTAWKA DO OPERACJI STAWU 
BARKOWEGO

Umożliwia swobodny dostęp do stawu 
barkowego w dostępie tylnym oraz 
bocznym, dzięki zdejmowanym segmentom 
umożliwia operację obu stawów. Adapter 
podgłówków pozwala zamontować podporę 
głowy. Wyposażona w listwy akcesoryjne na 
podporę boczną i uchwyt ręki po stronie 
operowanej oraz na podpórkę reki po 
stronie nieoperowanej.

AS-18
PRZYSTAWKA DO OPERACJI STAWU 
BARKOWEGO

Umożliwia swobodny dostęp do stawu 
barkowego w dostępie tylnym oraz 
bocznym, dzięki zdejmowanym segmentom 
umożliwia operację obu stawów. Adapter 
podgłówków pozwala zamontować podporę 
głowy. Wyposażona w listwy akcesoryjne na 
podporę boczną i uchwyt ręki po stronie 
operowanej oraz na podpórkę reki po 
stronie nieoperowanej.

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Regulacja kąta z poziomu pilota

Materace piankowe, szyte i klejone, 80 mm

W komplecie z podgłówkiem

Kompatybilność: OPTIMA (SU-05.15)

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Regulacja kąta z poziomu pilota

Materace piankowe, szyte i klejone, 80 mm

W komplecie z podgłówkiem

Kompatybilność: HYPERION
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WS-40.5
PRZYSTAWKA STABILIZUJĄCA W 
OPERACJACH ŁĄKOTKI

Służy do podtrzymywania stawu kolanowego 
w operacjach łąkotki z pacjentem w pozycji 
supinacyjnej. Pozwala na wypiętrzenie nogi 
w górę, zmieniając kąt zgięcia w stawie 
kolanowym.

AS-47.5
ZESTAW PODPOR DO POZYCJI 
BOCZNEJ

Zestaw 4 podpor bocznych, które pozwalają 
na pełną stabilizację pacjenta podczas 
zabiegu wstawiania endoprotezy biodra lub 
artroskopii. Posiadają miękkie materace i 
klamry blokujące je w ustalonej pozycji.

Informacje szczegółowe
Mocowana na listwy akcesoryjne

Regulacja kąta i wysokości przy listwie

Wałek wykonany z poliuretanu, 300 mm

W komplecie z klamrą WS-17.7

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-
03, OPTIMA (SU-05.9), OPTIMA (SU-05.15), 
FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Mocowane na listwy akcesoryjne

Zestaw 4 sztuk

W zestawie 4 klamry na listwy akcesoryjne 
WS-16.8

Materace piankowe, szyte i klejone

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-
05.9), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

WS-39.5
PRZYSTAWKA DO POZYCJONOWANIA 
STAWU KOLANOWEGO

Służy stabilizacji uda oraz stawu kolanowego, 
m.in. przy zabiegu artroskopii. Możliwość 
regulowania wysokości i kąta. Dodatkowo 
istnieje możliwość dostosowania szerokości 
przystawki (rozstawu podpór bocznych).

AS-14
PRZYSTAWKA DO POZYCJONOWANIA 
STAWU KOLANOWEGO

Posiada szerszy zakres regulacji szerokości 
niż WS-39.5. Służy stabilizacji uda oraz stawu 
kolanowego, m.in. przy zabiegu artroskopii. 
Możliwość regulowania wysokości i 
kąta. Dodatkowo istnieje możliwość 
dostosowania szerokości przystawki 
(rozstawu podpór bocznych).

Informacje szczegółowe
Mocowana na listwy akcesoryjne

Regulacja kąta i wysokości przy listwie

Regulacja rozstawu (płynna)

Elementy dotykające ciała pacjenta 
wykonane z poliuretanu

W komplecie z klamrą WS-17.7

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-
03, OPTIMA (SU-05.9), OPTIMA (SU-05.15), 
FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Mocowana na listwy akcesoryjne

Regulacja kąta i wysokości przy listwie

Regulacja rozstawu (płynna)

Elementy dotykające ciała pacjenta 
wykonane z poliuretanu

W komplecie z klamrą WS-17.7

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-
03, OPTIMA (SU-05.9), OPTIMA (SU-05.15), 
FLARE, HYPERION
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WS-80.8, WS-80.11, WS-80.9
WÓZEK DO PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I 
MONTAŻU SO-12

Wózek wyposażony jest w miejsce do odłożenia całej 
przystawki SO-12, siatkowy koszt do przechowywania 
akcesoriów oraz specjalne wystające pozycjonery, które 
ułatwiają poprawne ustawienie wózka względem stołu.
Po poprawnym wycelowaniu, załadunek SO-12 na stół 
odbywa się automatycznie - za pomocą pilota i regulacji 
wysokości (poza SU-02).

UWAGA: przy zamawianiu określ typ posiadanej przystawki SO-12/SO-14 i typ stołu! Kompatybilność: 
• WS-80.8: SO-12.1, SO-14
• WS-80.11: SO-12.4, SO-14.4
• WS-80.9: SO-12.2

SO-12
PRZYSTAWKA ORTOPEDYCZNA Z WYCIĄGIEM

Stosowana jest do leczenia złamań w obrębie kończyn dolnych, do artroskopii stawów, operacji stawu biodrowego. Montowana 
jest w miejsce podnóżków, wyposażona w blat z pojedynczym punktem podparcia i dwoma punktami montażu klinu trakcyjnego, 
który przesuwa biodro w stronę chirurga, udostępniając dla obrazowania obszar sięgający aż za kolec biodrowy przedni górny 
(spina iliaca anterior superior).
Posiada możliwość dodatkowego podparcia stopami montowanymi na końcach. Dwa punkty obrotu pod blatem pozwalają na 
łatwe odwiedzenie nogi i znaczne odsłonięcie pola operacyjnego dla ramienia C lub schowanie nieużywanej części pod stół.

Zakres regulacji:
• regulacja wysokości aparatu naciągowego 320 mm,
• odległość między wałkiem oporowym a aparatem naciągowym: 475 - 1250 mm,
• wysuw śrubt aparatu naciągowego 250 mm,
• zakres odchylenia ramion obrotowych: 180°

Kompatybilność - wersje

• SO-12.1 - SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)
• SO-12.4 - OPTIMA SU.15.5
• SO-12.2 - HYPERION

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Materac poliuretanowy lub piankowy

Wykonanie ze stali nierdzewnej



Famed Żywiec | www.famed.com.pl

WS-82.5
ADAPTER NA AKCESORIA

Adapter do montażu akcesoriów na 
ramieniu przystawki SO-12, np. podpórek 
nogi lub innych akcesoriów z bazą 
montażową na pręcie okrągłym o średnicy 
16 mm.

WS-71.6
PODPORA NOGI

Służy do podpierania m.in. uda w celu zmiany 
kąta ułożenia nogi w stawie biodrowym 
lub podparcia nogi nieoperowanej w 
pozycji supinacyjnej lub bocznej. Posiada 
możliwość regulacji wysokości, odległości 
od pacjenta oraz kąta.

WS-75.5
KĄTOWA PODPORA NOGI

Służy do podpierania m.in. kolana przy 
ułożeniu na boku. Posiada możliwość 
regulacji wysokości, odległości od pacjenta 
oraz kąta. Dzięki swej konstrukcji stanowi 
wsparcie dla kończyn poniżej linii ramienia 
przystawki SO-12.

WS-72.5
PODPORA PRĘTOWA/PASOWA

Służy jako wsparcie pod stawem 
kolanowym. Metalowa przetyczka pomaga 
podczas gipsowania po zespoleniu kości 
udowej, pas natomiast służy jako wsparcie 
dla kolana. Posiada możliwość regulacji 
wysokości, odległości od pacjenta oraz kąta.

KOŃCZYNY DOLNE - akcesoria do SO-12 I Ortopedia, traumatologia

Informacje szczegółowe
Mocowany na ramieniu przystawki SO-12

Wykonanie ze stali nierdzewnej i tworzywa 
(docisk do ramienia)

Możliwość regulowania wysuwu oraz kąta

Uwaga: ma zastosowanie tylko w SO-12. Do 
SO-14 wymagany jest adapter WS-82.6

Informacje szczegółowe
Mocowana w adapter na listwy lub adapter 
na akcesoria na ramieniu przystawki SO-12

Materac poliuretanowy 160 x 380 mm

Sprzedawana w komplecie z adapterem 
WS-82.5

Informacje szczegółowe
Mocowana w adapter na listwy lub adapter 
na akcesoria na ramieniu przystawki SO-12

Materac poliuretanowy 190 x 295 mm

Sprzedawana w komplecie z adapterem 
WS-82.5

Informacje szczegółowe
Mocowana w adapter na listwy lub adapter 
na akcesoria na ramieniu przystawki SO-12

Sprzedawana w komplecie z adapterem 
WS-82.5
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WS-86.6
PODPORY RAMION

Komplet dwóch podpor montowanych 
na końcach ramion przystawki SO-
12. Dzięki nim zwiększa się stabilność 
aparatu, zwłaszcza przy wysokich i ciężkich 
pacjentach.

WS-70.6
ZESPÓŁ PODPOROWY DO GIPSO-
WANIA

Stabilnie osadzany na klinie zespół 
podpierający biodra pacjenta w czasie 
gipsowania. Posiada regulację odległości 
podpórki w zakresie 110 mm. Oferuje dużą 
stabilność. Montowany jest w gnieździe, 
które znajduje się w blacie przystawki SO-
12.

Informacje szczegółowe
Regulacja wysokości

Koła z blokadą

Montaż na listwę akcesoryjną pozwala użyć 
podpór także w innych akcesoriach

Regulacja kąta oparcia

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-
05), OPTIMA (SU-05.15)

Informacje szczegółowe
Mocowana w gnieździe w blacie SO-12

Regulacja wysuwu 110 mm

Wałek oporowy z poliuretanu

BT
BUTY SKÓRZANE

Montowane na stopę, sznurowane, 
zabezpieczają stopę i staw skokowy przed 
wysunięciem się, zapewniając odpowiednią 
siłę trakcji. Montowane za pomocą pasów 
(dodatkowe pasy znajdują się w komplecie 
z przystawką SO-12).
Rozmiary: dorosły, dziecięcy.

WS-13.7
STOJAK NA WYPOSAŻENIE

Stojak z wieloma punktami montażowymi, 
wieszakami, uchwytami i schowkami. 
Umożliwia m.in. pionowe przetrzymywanie 
podpor nóg czy podnóżków. Posiada kosz 
siatkowy na pasy lub inne akcesoria.

Informacje szczegółowe
Wykonane ze skóry

Sznurowane

Miękka, łatwa w dezynfekcji wyściółka

Wytrzymały materiał

Informacje szczegółowe
Cztery koła jezdne, w tym z blokadą

Wykonany ze stali nierdzewnej z 2 płytami 
tworzywowymi
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WS-60.6
WSPORNIK BIODRA

Komplet wsporników do operacji biodra 
w ułożeniu bocznym, składa się z wałka 
pionowego (stały) oraz poziomego 
(ruchomy, może obracać się wokół osi 
pionowej).
W komplecie posiada wspornik biodra, aby 
umożliwić maksymalne wysunięcie pacjenta 
w stronę aparatu naciągowego.

WS-85.6
POZYCJONER STAWU KOLANOWEGO

Stanowi podparcie kolana i umożliwia trakcję 
kończyny dolnej. Konstrukcja umożliwia 
regulację wysokości i pochylenia. Sam 
pozycjoner posiada uchwyty stabilizujące o 
regulowanym rozstawie.
Kończyna oparta w pozycjonerze może 
zostać wpięta w aparat naciągowy SO-12.

SO-14
PRZYSTAWKA ORTOPEDYCZNA Z RAMIONAMI Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO 
Z WYCIĄGIEM

Odpowiednik SO-12 z ramionami wykonanymi z włókna węglowego - są 
przezierne dla promieniowania RTG, co ułatwia manewrowanie ramieniem C.

Kompatybilność - wersje

• SO-14 - SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)
• SO-14.4 - OPTIMA SU.15.5

KOŃCZYNY DOLNE - akcesoria do SO-12 I Ortopedia, traumatologia

Informacje szczegółowe
Mocowany na blat przystawki SO-12

Możliwość regulowania wysokości w zakre-
sie 0 - 100 mm (pokrętło)

Wałki z poliuretanu

Informacje szczegółowe
Mocowany w miejsce zespołu podporowego 
do gipsowania w blacie SO-12

Wałek z poliuretanu

Informacje szczegółowe
Kształt ramion różni się od SO-12, należy 
wybrać inny rodzaj adaptera na akcesoria - 
WS-82.6
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WS-65
MATERAC WYPIĘTRZAJĄCY

Materac wypiętrzający do operacji 
małoinwazyjnych kręgosłupa. Wykonany 
z pianki przeciwodleżynowej, posiada 
wycięcie w środku na brzuch pacjenta. 
Przód posiada wyprofilowane miejsce na 
głowę pacjenta.

WS-93.5
WSPORNIKI WYPIĘTRZAJĄCE

Służy jako podparcie części lędźwiowej 
pacjcenta w pozycji pronacyjnej. Stosowany 
z obu stron, posiada regulację wysokości 
oraz odległości między materacami. Może 
być używany np. w operacjach kręgosłupa 
czy zabiegach proktologicznych.

KRĘGOSŁUP I Ortopedia, traumatologia

Informacje szczegółowe
Przezierny dla promieniowania RTG

Wymiary: 460 x 840 mm

Grubość 100 mm

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, 
OPTIMA (SU-05.9), OPTIMA (SU-05.15), 
FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Mocowane na listwy akcesoryjne

Wymiary pojedynczego materaca: 100 x 190 
x 85 mm

Materace poliuretanowe obszyte
skajem antystatycznym

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, 
OPTIMA (SU-05.9), OPTIMA (SU-05.15), 
FLARE, HYPERION

AS-67
BLAT KARBONOWY PRZEZIERNY 360°

Przezierny dla promieni RTG karbonowy 
blat, wyposażony w listwy akcesoryjne, z 
możliwością obrazowania 360°. Wyposażony 
w wycięcia na adaptery InfiniMove™, 
które umożliwiają montaż akcesoriów na 
całej jego długości - w tym adaptera do 
podgłówków przeziernych dla promieni 
RTG. Umożliwia m.in. obrazowanie podczas 
operacji stawu biodrowego, operacje MIS 
kręgosłupa i inne.

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Długość 1100 mm, szerokość 540 mm

SWL stołu z blatem: 180 kg

Lekka konstrukcja, możliwość montażu 
przez jedną osobę

Materac piankowy, szyty i klejony

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-
05.9), OPTIMA (SU-05.15), HYPERION

AS-65
PRZYSTAWKA DO OPERACJI 
KRĘGOSŁUPA Z DOSTĘPU TYLNEGO

Przystawka z systemem wsporników ud/
pośladków (z tyłu oraz z boku), zapobiega 
zsuwaniu się pacjenta podczas operacji i 
stabilizuje pole zabiegowe.
Możliwość regulacji kąta i odległości od 
pacjenta oparcia tylnego oraz podpor 
bocznych. Wałki posiadają mechanizm 
swobodnego obrotu.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Średnica wałka podbrzusza 80 mm lub 210 
mm (opcja, AS-16.5)

We zestawie cztery adaptery na listwy

Podpory boczne i tylna z materaca 
piankowego

Wałek z poliuretanu

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA 
(SU-05)
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Edycja 179/2020/09/1. 

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego. Zdjęcia mogą odbiegać od prawdziwego wyglądu akcesoriów. Przy ich 
wyborze sugerujemy kontakt z naszymi specjalistami i odradzamy dokonywanie oceny ich funkcjonalności bazującej jedynie na zdjęciach. 
Famed Żywiec Sp. z o.o. wykonuje również akcesoria na specjalne zamówienia klienta, których wygląd, praca oraz możliwości mogą różnić się 
od przedstawionych w katalogu. Wszystkie akcesoria do stołów operacyjnych wyprodukowane przez naszą firmę przechodzą pełne badania 
bezpieczeństwa i kontrole jakościowe.

Kompatybilność akcesoriów z poprzednimi modelami stołów Famedu Żywiec oraz ze stołami innych producentów podawana jest na zapytanie. 

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Biuro:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Sprzedaż:
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl
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