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Listwy boczne

SU-05
Stół operacyjny Famed SU-05 to 
jeden z najbardziej uniwersalnych 
stołów operacyjnych na rynku. 
Łączy on mnogość  dostępnych  
pozycji  z  wysokim obciążeniem 
maksymalnym oraz dobrym 
parametrem przezierności czy 
przesuwu wzdłużnego. Bogaty wybór 
akcesoriów umożliwia zastosowanie 
praktycznie w każdym typie zabiegu 
chirurgicznego. Cechuje go także 
legendarna jakość produkcji w fabryce 
w Żywcu.

Pełna oferta wyposażenia dodatkowego znajduje się w ka-
talogu wyposażenia stołów operacyjnych.

Funkcje i napędy 
• Regulacja wysokości blatu, przechyłu bocznego, po-

zycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, wypo-
ziomowania blatu, wypiętrzenia ławeczki nerkowej 
i nachylenia podparcia pleców wykonywana jest za 
napędów elektrohydraulicznych i zasilania 24V fChar-
ge™. Pilot sterujący jest wyposażony we wskaźnik po-
ziomu naładowania baterii. 

•  Przesuw wzdłużny blatu wykonuje się za pomocą na-
pędu elektromechanicznego. 

• Podgłówek reguluje się za pomocą sprężyny gazowej 
wyposażonej w blokadę. 

•  Podnóżek blatu pięcio-segmentowego reguluje się za 
pomocą sprężyny gazowej z mechanizmem blokują-
cym. 

•  Podnóżek blatu sześcio-segmentowego reguluje się 
za pomocą przekładni. 

•  Odchylenie podnóżków reguluje się ręcznie. 
• Dostępne są pozycje flex oraz reflex. 
• Zdejmowane materace antystatyczne wykonane 

z pianki poliuretanowej (z pamięcią kształtu).
• Centralny mechanizm blokujący.
• Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej.

Konstrukcja standardowa 
• Wszystkie elementy stalowe są wykonane ze sta-

li nierdzewnej kwasoodpornej z wykończeniem 
matowym, odpornej na działanie środków dezyn-
fekujących.  

• Ruchoma podstawa jest wyposażona w centralny 
system blokujący uruchamiany za pomocą dźwi-
gni nożnej (podstawa T: mechaniczno-hydraulicz-
ne składane stopki; podstawa H (duże koła): blo-
kada centralna z kołem kierunkowym. 

• Materace łatwo dają się zdemontować z segmen-
tów stołu. 

• Powierzchnie stołu łatwo utrzymać w czystości, 
są one odporne na działanie środków dezynfeku-
jących. 

• Blat jest przezierny dla promieniowania rentge-
nowskiego. Umożliwia on wykonywanie zdjęć 
RTG oraz obrazowanie pacjenta za pomocą 
ramienia C. 

Regulacja segmentu pod-
nóżków (w pionie)

Odwodzenie podnóż-
ków (w poziomie) z me-
chanizmem blokującym

Pilot przewodowy 
bbSafe™

Panel przyłączeniowy

Sterowany elektrycznie, 
multidyscyplinarny 
i przystępny cenowo

Stal nierdzewna InteliProtect™
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Przechył boczny

Pozycja Trendelenburga 
oraz anty-Trendelenburga

Zdejmowane materace antystatyczne wykonane 
z pianki poliuretanowej (z pamięcią kształtu)

Podgłówek regulowany za 
pomocą sprężyny gazowej

Pozycja ginekologiczna z zastosowaniem przy-
stawki ginekologicznej WS-28.7 i podkolanników 
WS-05.5

Przystawka ortopedyczna wykonana ze stali nie-
rdzewnej, kwasoodpornej, mocowana do blatu

Pozycja do operacji laparoskopowych

Pozycja fotelowa z podgłówkiem 
WS-21.5

Centralny mechanizm 
blokujący
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Dostępność dla ramienia C 
Przesuw wzdłużny blatu i niesymetryczne położenie kolumny stołu pozwala-
ją na korzystanie z ramienia C podczas zabiegów wymagających śródopera-
cyjnego monitorowania pacjenta. 
Blat jest w pełni przezierny dla promieni rentgenowskich (certyfikowany), 
wszystkie wewnętrzne elementy wzmacniające konstrukcję są wykonane 
z włókna węglowego i nie zakłócają obrazów.

Materace 
Stół wyposażony jest w zdejmowane, bezszwowe materace z pianki poliure-
tanowej o grubości 50 mm. Wszystkie materace są antystatyczne, wodood-
porne i przezierne dla promieni rentgenowskich. Można je w łatwy sposób 
zdemontować ze stołu operacyjnego (są one mocowane za pomocą spe-
cjalnych kołków, które utrzymują je na swoim miejscu i uniemożliwiają ruch 
podczas zmiany pozycji stołu). Jednolita powierzchnia materaca jest łatwa 
do czyszczenia i odporna na działanie środków odkażających. 

Każdy materac jest produkowany w zakładzie Famed i przechodzi gruntowną 
kontrolę jakości, aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

Zakres przezierności rentgenowskiej (istnieje możliwość zamiany poło-
żenia segmentu nóg oraz głowy)

Szybki i łatwy demontaż materacy

STANDARDOWE FUNKCJE I ROZWIĄZANIA

Dostępne warianty podstawy

Ruchoma podstawa H 
wyposażona w duże koła o średnicy 125 mm 
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Blat 6-segmentowy

Blat 5-segmentowy

Blat BL-20.5

STANDARDOWE FUNKCJE I ROZWIĄZANIA OPCJE BLATU

Segmenty wymienne

Istnieje możliwość zamiany położenia segmentu  
podgłówka z podnóżkami

Długość całkowita:

• blat 4-segmentowy:   2060 mm
• blat 5-segmentowy:   2060 mm
• blat 6-segmentowy:   2160 mm

Szerokość całkowita:

•  blat 4-segmentowy  550 mm
• blat 5-segmentowy:   550 mm
• blat 6-segmentowy:   550 mm

Długość segmentu nóg:

•  blat 4-segmentowy:   615 mm
• blat 5-segmentowy:   615 mm
• blat 6-segmentowy:   750 mm

Dane techniczne blatu BL-20.5 (bez podparcia głowy):

• Całkowita długość blatu: 1735 mm
• Całkowita szerokość blatu:  545 mm
• Regulacja podparcia pleców:  -25° do +80°
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TECHNOLOGIE I AKCESORIA
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Napęd alternatywny zapewnia pracę wszystkich regulacji elektrycznych stołu także w przypadku awarii stero-
wania lub zasilania podstawowego. Stoły z alternatywnym napędem w technologii AlterSafe™ posiadają dwa 
niezależnie działające układy napędowe: elektrohydrauliczny i mechaniczno-hydrauliczny. Alternatywny układ 
mechaniczno-hydrauliczny AlterSafe™ pozwala na realizowanie wszystkich funkcji dostępnych za pomocą syste-
mu elektrycznego. Poszczególne funkcje stołu wybierane są za pomocą dźwigni umieszczonej w podstawie stołu 
i realizowane są za pomocą pompy nożnej.

Opcjonalne sterowanie stołem operacyjnym z kolumny. Ten dodatkowy moduł sterujący to demontowalny panel, 
który można odczepić od kolumny i obsługiwać tak jak tradycyjny pilot. Zapewnia on pełną funkcjonalność w usta-
wianiu pozycji stołu. Panel posiada wygodny mechanizm magnetyczny pDetach™, który zabezpiecza go przed 
przypadkowym strąceniem, jednocześnie zapewniając prosty i szybki demontaż.

Pilot przewodowy z 2.8” ekranem w technologii IPS, który umożliwia szybką i precyzyjną zmianę pozycji oraz 
podgląd wartości ustawień w czasie rzeczywistym. Dla bezpieczeństwa pacjenta zaprojektowaliśmy system bbSa-
fe™ - potrójne zabezpieczenie przed przypadkową zmianą pozycji oraz ostrzeżenie o wysokim zużyciu energii. 
Pilot po czasie bezczynności (regulowanym) automatycznie wygasza się i wymaga wybudzenia przyciskiem power, 
dodatkowo proces zmiany pozycji jest dwuetapowy - operator najpierw wciska przycisk odpowiadający kategorii 
ruchu, a następnie kolejnym wprowadza informację o jego kierunku. Z tego zabezpieczenia wyłączone są funkcje: 
przechył Trendelenburga, zerowanie oraz zmiana orientacji stołu. Dodatkowo system bbSafe™ ostrzega użytkow-
nika, gdy wykonuje on ruch stołem, który mocno obciąża ogniwa – pozwala to lepiej przewidzieć zużycie prądu 
i zaplanować ładowanie w optymalnym momencie. Pilot spełnia normę IP67.

Wbudowane zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, które pracują w oko-
licach sali operacyjnej. Częścią systemu rCover™ jest także specjalna procedura parowania stołu z pilotem oraz 
odpowiednio skalkulowane ograniczenie mocy sygnału.

Technologia ta polega przede wszystkim na zastosowaniu nowej, lepszej gatunkowo stali nierdzewnej (według 
międzynarodowej normy EN 10088) oraz zmodernizowaniu procesu obróbki mechanicznej, który zmniejszył licz-
bę zanieczyszczeń powstających na powierzchni stołów. Dodatkowo technologia InteliProtect™ zakłada stoso-
wanie bogatszej kąpieli chemicznej, która lepiej zabezpiecza nasze wyroby, a miejsca szczególnie narażone na 
zabrudzenia i korozję, pokrywamy ochronną warstwą preparatu na bazie cynku.
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Przewodowy przełącznik nożny 
WS-36.6 (opcja)

Pilot przewodowy bbSafe™ Pilot bezprzewodowy rCover™ z łado-
warką bezprzewodową (opcja)

Alternatywny napęd stołu SU-05 
AlterSafe™ (podstawa H)

Panel sterowania pDetach™ montowa-
ny na kolumnie (opcja)
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TECHNOLOGIE I AKCESORIA

SU-05

Funkcje stołu 
operacyjnego sterowane 

za pomocą pilota

Funkcje stołu operacyjne-
go wykonywane ręcznie 

150 mm 

400 mm

180°

* blat 6-segmentowy

-50° do +55°

-90° do + 90° *

-90° do + 25° 

30°

680 do 1080 mm

40° 40°

"0"

-40° do +80°

 220°
Flex

100°
Reflex

FUNKCJE I MOŻLIWE POZYCJE

7



Dane techniczne

Długość stołu:
• blat z 5 sekcjami
• blat z 6 sekcjami

2060 mm
2160 mm

Szerokość blatu 500 mm

Całkowita szerokość blatu 550 mm

Regulacja wysokości blatu (bez materacy) 680 do 1080 mm

Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga 40°

Przechył boczny 30°

Regulacja segmentu podparcia pleców -40° do +80°

Regulacja segmentu podparcia głowy -50° do +55°

Regulacja wypiętrzenia ławeczki nerkowej 150 mm

Regulacja kąta nachylenia ławeczki nerkowej 150°

Regulacja nachylenia segmentu podparcia nóg (5-sekcji) -90° do +25°

Regulacja nachylenia segmentu podparcia nóg (6-sekcji) -90° do +90°

Maksymalne nachylenie segmentu podparcia nóg 180°

Przesunięcie wzdłużne blatu 400 mm

Moc akumulatora 24 V DC

Maksymalne obciążenie statyczne/dynamiczne 350 kg / 275 kg

Masa całkowita stołu 250 kg

Stopień ochrony przeciwporażeniowej I

Typ zastosowania B

Stopień ochrony (IP wg. normy IEC 60529) IP-X4

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1  

34-300 Żywiec, Poland

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

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

Wyrób spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EWG 
dotyczącej wyrobów medycznych.

Edycja 65/2019/02/3. Firma Famed Żywiec zastrzega prawo do dokonywania zmian w ramach 
technologicznego doskonalenia produktów. Wszelkie ilustracje oraz fotografie wykorzystane w 
niniejszym materiale służą celom poglądowym i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu 
produktu. Wyrób może różnić się od opisu zamieszczonego w niniejszym dokumencie, a jego cha-
rakterystyka może ulec zmianie.
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