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SPIS TREŚCI

1. FLARE
Stół do obrazowania z technologią TotalClearTM

2. HYPERION 

Zaawansowany stół do bariatryki

3. SU-05
Sterowany elektrycznie, multidyscyplinarny 

i przystępny cenowo

4. SU-03 
Ekonomiczny stół ze sterowaniem

elektryczno-hydraulicznym

5. SU-02 

Stół bez sterowania elektrycznego

6. SU-14 

Ekonomiczny stół z elektryczną regulacją wysokości

7. SZ-01 

Stół operacyjno-zabiegowy  
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DANE TECHNICZNE

InteliProtect™
Technologia ta polega przede wszystkim na zastosowaniu nowej, lepszej gatunkowo stali nierdzewnej (AISI 316 
według międzynarodowej normy EN 10088) oraz zmodernizowaniu procesu obróbki mechanicznej, który zmniej-
szył liczbę zanieczyszczeń powstających na powierzchni stołów. Dodatkowo technologia InteliProtect™ zakłada 
stosowanie bogatszej kąpieli chemicznej, która lepiej zabezpiecza nasze wyroby, a miejsca szczególnie narażone 
na zabrudzenia i korozję, pokrywamy ochronną warstwą preparatu na bazie cynku.

fCharge™
Wszystkie ogniwa, które zasilają produkty Famed Żywiec wybierane są u sprawdzonego dostawcy, z którym współ-
pracujemy od wielu lat. Każde ogniwo fCharge™ przechodzi kontrolę w firmie zewnętrznej, następnie trafia na 
wielokrotne testy do kilku wydziałów technologicznych naszej fabryki. Wbudowana w nasze produkty ładowar-
ka z technologią szybkiego ładowania fCharge™, pozwala szybko dostarczyć ogniwom niezbędnej ilości prądu. 
Minimum kilkadziesiąt gwarantowanych, pełnych cykli pracy, oferuje bezpieczeństwo podczas każdej procedury 
medycznej.

AlterSafe™
Napęd alternatywny zapewnia pracę wszystkich regulacji elektrycznych stołu także w przypadku awarii sterowania 
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 systemu elektrycz-
nego. Poszczególne funkcje stołu wybierane są za pomocą dźwigni umieszczonej w podstawie stołu i realizowane 
są za pomocą pompy nożnej.

bbSafe™
Potrójne zabezpieczenie przed przypadkową zmianą pozycji na pilocie. Kontroler po czasie bezczynności (regulo-
wanym) automatycznie wygasza się. Dodatkowo proces zmiany pozycji jest dwuetapowy. System bbSafe™ ostrze-
ga też użytkownika, gdy wykonuje on ruch stołem, który mocno obciąża ogniwa – pozwala to lepiej przewidzieć 
zużycie prądu i zaplanować ładowanie w optymalnym momencie. Pilot bbSafe™ posiada 2.8″ ekran w technologii 
IPS, który umożliwia szybką i precyzyjną zmianę pozycji oraz podgląd wartości ustawień w czasie rzeczywistym. 
Pilot spełnia normę IP67.

Technologie stosowane w produktach:

kg

kg

kg

kg

FLARE HYPERION SU-05 SU-03 SU-02 SU-14 SZ-01

Długość 2200 mm 2335 mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2030 mm 2020 mm

Szerokość całkowita 540 mm 630 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 550 mm

Regulacja wysokości (bez materaca) 800 - 1200 mm 585 - 1050 mm 680 - 1080 mm 680 - 1080 mm 685 - 985 mm 750 - 1050 mm 810 - 1050 mm

Pozycja Trendelenburga 16° 40° 40° 40° 30° 20° 25°

Pozycja anty-Trendelenburga 25° 40° 40° 40° 30° 20° 12°

Przechyły boczne 20° 30° 30° 30° 25° 20° -

Przesuw wzdłużny blatu 530 mm 400 mm 400 mm 340 mm - - -

Stopień ochrony IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4

Obciążenie maksymalne 180/230 kg 500 kg 350 kg 350 kg 200 kg 200 kg 150 kg

*     blat cztero- i pięciosegmentowy
**   blat sześciosegmentowy
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rCover™
Wbudowana w bezprzewodowy pilot technologia zabezpieczająca przed interferencją z innymi urządzeniami bez-
przewodowymi, które pracują w okolicach sali operacyjnej. Częścią systemu jest także specjalna procedura pa-
rowania stołu z pilotem oraz odpowiednio skalkulowane ograniczenie mocy sygnału. Pilot w systemie rCover™ 
wyposażono w pojemną baterię oraz stację dokującą z ładowarką bezprzewodową.

pDetach™
Umieszczony na kolumnie panel do sterowania stołem operacyjnym, który można od niej odczepić i obsługiwać 
tak jak tradycyjny pilot. Zapewnia on pełną funkcjonalność w ustawianiu pozycji stołu. Panel posiada wygodny 
mechanizm magnetyczny pDetach™, który zabezpiecza go przed przypadkowym strąceniem, jednocześnie za-
pewniając prosty i szybki demontaż.

MobiWeight™
Dba o bezpieczeństwo pacjenta i nie drenuje nadmiernie ogniw akumulatorów. Steruje także regulacjami w spo-
sób płynny, powoli inicjując ruch blatu. MobiWeight™ dzięki podwójnemu systemowi regulacji wysokości, pozwala 
zjechać blatem bardzo blisko podłogi. Wysoki udźwig dzięki technologii MobiWeight™ nie wyklucza także dobrego 
parametru przesuwu wzdłużnego i mnogości dostępnych pozycji.

InfiniMove™
Blat stołu posiada specjalne zagłębienia do bezstopniowego montażu dodatkowych listew na akcesoria. Główny-
mi cechami adapterów InfiniMove™ jest możliwość zmiany miejsca montażu wyposażenia oraz szybki demontaż 
listew (aby nie przeszkadzały w trakcie zabiegu oraz nie tworzyły zakłóceń podczas obrazowania). Adaptery posia-
dają na swoich końcach zapadki, które zabezpieczają akcesoria przed przypadkowym demontażem.

TotalClear™
Efekt wielu lat projektowania różnych prototypów blatów z włókna węglowego, eksperymentów z rodzajami włó-
kien i ich ułożeniem. Dzięki wielu badaniom w profesjonalnym instytucie pomiarowym, ostateczna struktura i 
kierunek ułożenia włókien węglowych w systemie TotalClear™ pozwala zmniejszyć ilość artefaktów na obrazach. 
Dzięki temu ograniczona jest dawka promieniowania, które przenika do ciała pacjenta, a ryzyko błędnej diagnozy 
na podstawie obrazowania spada do minimum. Blat TotalClear™ to więc nie tylko bardzo dobry parametr prze-
zierności, lecz przede wszystkim bardzo wyraźne i pozbawione zakłóceń obrazy. Blat w technologii TotalClear™ 
pozbawiony jest belek poprzecznych (struktura bezszkieletowa) co daje całkowitą przezierność w obrębie 360°.
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AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM
kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM

FLARE HYPERION SU-05 SU-03 SU-02 SU-14 SZ-01

Długość 2200 mm 2335 mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2030 mm 2020 mm

Szerokość całkowita 540 mm 630 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 550 mm

Regulacja wysokości (bez materaca) 800 - 1200 mm 585 - 1050 mm 680 - 1080 mm 680 - 1080 mm 685 - 985 mm 750 - 1050 mm 810 - 1050 mm

Pozycja Trendelenburga 16° 40° 40° 40° 30° 20° 25°

Pozycja anty-Trendelenburga 25° 40° 40° 40° 30° 20° 12°

Przechyły boczne 20° 30° 30° 30° 25° 20° -

Przesuw wzdłużny blatu 530 mm 400 mm 400 mm 340 mm - - -

Stopień ochrony IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4

Obciążenie maksymalne 180/230 kg 500 kg 350 kg 350 kg 200 kg 200 kg 150 kg

*     blat cztero- i pięciosegmentowy
**   blat sześciosegmentowy
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Famed FLARE
BEZPIECZNY STÓŁ DO OBRAZOWANIA 
Z TECHNOLOGIĄ MINIMALIZUJĄCĄ ARTEFAKTY
Stół do obrazowania Famed FLARE wyposażony jest w ultra cienki, w pełni przezierny, pływający blat z włókna 
węglowego w technologii TotalClear™, który gwarantuje bardzo wyraźne zdjęcia i najlepszy na rynku parametr 
przezierności, co ogranicza szkodliwą dawkę promieniowania, która przekazywana jest pacjentowi oraz persone-
lowi medycznemu. Blat TotalClear™ to także dokładne pozycjonowanie pacjenta (blat pływający z joystickiem), co 
udowadnia jego przydatność podczas zabiegów i operacji chirurgii sercowo-naczyniowej, neurochirurgicznych, 
urologicznych, ortopedycznych czy terapii zwalczania bólu kręgosłupa. 

Długość 2200  mm  |  Szerokość całkowita 540  mm  |  Wysokość minimalna 800  mm  |  Wysokość maksymalna 1200  mm  |  Pozycja Trendelenburga 16°  |   
Pozycja anty-Trendelenburga   25°  |   Przechyły boczne 20°  |   Przesuw wzdłużny 530 mm  |   Przezierność   0,36 mm Al   |   Maksymalne obciążenie 180/230 kg 
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kgkg
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• Ergonomiczny blat oraz niska podsta-
wa zapewniają dużo miejsca na swo-
bodne manewrowanie ramieniem C;

• Bezstopniowa regulacja listew Infini-
Move™ na całej długości pola obra-
zowania umożliwia optymalny wybór 
miejsca montażu akcesoriów;

• Joystick do sterowania blatem pływa-
jącym ułatwia ustawienie blat w do-
godnej pozycji względem ramienia C;

• Wyprofilowana podstawa zapewnia 
więcej miejsca na nogi, umożliwiając 
podejście blisko pacjenta;

• Możliwość sterowania stołem za po-
mocą pilota bezprzewodowego rCo-
ver™.

• Operacje z maksymalnym obciąże-
niem sięgającym 230 kilogramów;

• Najlepszy na rynku parametr prze-
zierności blatu – 0,36 mm Al;

• Parametry stołu pozwalają na ogra-
niczenie dawki promieniowania prze-
kazywanej pacjentowi oraz persone-
lowi; 

• Technologia TotalClear™ minimalizu-
je zakłócenia na zdjęciach, zmniejsza-
jąc ryzyko błędnej diagnozy i koniecz-
ności wykonywania dodatkowych 
kopii;

• Stabilna podstawa w kształcie litery 
„T” zapewnia stabilność stołu i dba o 
bezpieczeństwo pacjenta;

• Dostępne piloty oraz joystick posia-
dają podwójne zabezpieczenia przed 
przypadkową aktywacją i niezamie-
rzonym poruszeniem blatu.

• Okno obrazowania o długości 1600 
mm pozwala na przeprowadzenie 
szerokiej gamy zabiegów;

• Przesuw boczny ± 125 mm ułatwia 
repozycjonowanie względem ramie-
nia C;

• Blat o długości 2200 mm umożliwia 
komfortowe ułożenie wysokich pa-
cjentów;

• Joystick montowany po obu stronach 
blatu pozwala na szybką zmianę po-
zycji blatu;

• Siłowniki pozwalają na ruch blatu 
także podczas przechyłu;

• Przystawki specjalistyczne (np. orto-
pedyczne, ginekologiczne czy neuro-
logiczne) mogą być zamocowane na 
dwóch nieruchomych listwach lub 
dwóch adapterach InfiniMove™, któ-
rych pozycję możemy zmieniać.

WYGODA PRACYBEZPIECZEŃSTWO 
PRACY

OBRAZOWANIE 
PACJENTA

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM
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BEZPIECZNY STÓŁ DO OBRAZOWANIA 
Z TECHNOLOGIĄ MINIMALIZUJĄCĄ ARTEFAKTY

Famed HYPERION
ZAAWANSOWANY STÓŁ OPERACYJNY DEDYKOWANY BARIATRII

Stół operacyjny Famed HYPERION to nowoczesny wyrób stworzony z myślą o najnowszych trendach w chirurgii. 
Może być stosowany w większości zabiegów chirurgicznych, świetnie sprawdzi się w operacjach bariatrycznych. 
Wykonany został z wysokiej jakości stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Porusza się na kolumnie MobiWeight™, 
wyposażony został w stabilną podstawę jezdną z elektryczną blokadą kół. Materace są antystatyczne, wodoszczel-
ne i całkowicie przezierne dla promieni RTG. Powierzchnie stołu i materace są całkowicie odporne na działanie 
środków dezynfekcyjnych.

kg

kg kgkg

kg
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• Idealna platforma do operacji bariatrycz-
nych;

• Wysokie obciążenie maksymalne do 500 
kg (z możliwością ruchu góra/dół; pełna 
artykulacja do 400 kg);

• Szerokie leże stołu z możliwością doda-
nia przystawek zwiększających szerokość 
(całkowita szerokość blatu z przystawka-
mi bocznymi 770 mm);

• Regulacja wysokości od 585 mm do 1050 
mm;

• Pozycjonowanie pacjenta wspomagane 
napędami elektrohydraulicznymi za po-
mocą trzech dostępnych sterowników;

• Miękki, bez-lateksowy i antystatyczny ma-
terac z funkcją ”pamięci kształtu”;

• Wzmocnione akcesoria dedykowane pa-
cjentom bariatrycznym;

• Mobilna podstawa przeznaczona do ła-
twego przemieszczania (koła 150 mm).

• Ulepszony dostęp podczas zabiegów la-
paroskopowych;

• Niska pozycja stołu zapewnia łatwy do-
stęp dla narzędzi laparoskopowych;

• Oddzielna lub jednoczesna, elektryczna 
regulacja podpórek na nogi;

• Przechyły boczne;
• Wyprofilowana podstawa z dużą ilością 

miejsca na nogi dla chirurga (174 mm).

OBCIĄŻALNOŚĆPRZEZIERNOŚĆ LAPAROSKOPIA

kg

• Kompatybilny z ramieniem C;
• Blat stołu operacyjnego przezierny dla 

promieni RTG;
• Szerokość i długość blatu maksymalizuje 

obszar obrazowania - 1950 mm (w sumie);
• Połączenie blatu z włókna węglowego 

i przesuwu wzdłużnego 410 mm pozwala 
na obrazowanie śródoperacyjne i uzyska-
nie wysokiej jakość obrazu;

• Automatyczne rozpoznawanie orientacji 
stołu (rozpoznaje lokalizację segmentu 
nóg i podgłówka);

• Szeroki zakres regulacji wysokości oraz 
brak wystających elementów z podstawy 
gwarantuje dużo przestrzeni na pracę ra-
mienia C.

Długość 2335 mm  |  Szerokość całkowita 630  mm  |  Wysokość minimalna 585  mm  |  Wysokość maksymalna 1050  mm  |  Pozycja Trendelenburga 40°  |   
Pozycja anty-Trendelenburga  40°  |   Przechyły boczne 30°  |   Przesuw wzdłużny 400 mm  |   Maksymalne obciążenie 500 kg 

 

7(C) 2019 Famed Żywiec



Famed SU-05
STEROWANY ELEKTRYCZNIE, MULTIDYSCYPLINARNY
I PRZYSTĘPNY CENOWO STÓŁ OPERACYJNY
Jeden z najbardziej uniwersalnych stołów operacyjnych na rynku. Łączy on mnogość dostępnych pozycji z wyso-
kim obciążeniem maksymalnym oraz bardzo dobrym parametrem przezierności blatu czy przesuwu wzdłużnego. 
Bogaty wybór akcesoriów umożliwia zastosowanie praktycznie w każdym typie zabiegu chirurgicznego. Sterowa-
nie elektryczne ułatwia obsługę i skraca czas zabiegu. Wszystkie elementy stalowe wykonano z wysokogatunkowej 
stali nierdzewnej w technologii InteliProtect™ - wykończenie matowe z dodatkowym zabezpieczeniem cynkiem, 
powierzchnia odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. 
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kg
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• Regulacja wysokości blatu, przechyły 
boczne, pozycja Trendelenburga i  anty-
-Trendelenburga, wypoziomowanie bla-
tu, wypiętrzenie ławeczki nerkowej i na-
chylenie podparcia pleców obsługiwane 
są z pilota za pomocą napędów elektro-
hydraulicznych;

• Przesuw wzdłużny sterowany napędem 
elektromechanicznym;

• Tylko podgłówek i podnóżki regulowane 
są ręcznie;

• Zasilanie wytrzymałym akumulatorem 
fCharge™.

• Stół standardowo dostarczany jest 
z przewodowym pilotem bbSafe™ o stan-
dardzie wodoszczelności IP54, z dużym – 
2,8-calowym ekranem w technologii IPS,

• Opcjonalnie stół sterowany może być pi-
lotem bezprzewodowym rCover™;

• Oba piloty posiadają zabezpieczenie 
przed przypadkową zmianą pozycji oraz 
wskaźnik naładowania stołu i ostrzeżenie 
o wysokim zużyciu energii;

• Dla wygody personelu na kolumnie za-
montowany może zostać szybko demon-
towalny panel sterowania pDetach™;

• Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności 
stołu, w jego podstawie możemy zasto-
sować napęd alternatywny AlterSafe™, 
który umożliwia manualne sterowanie 
wszystkimi funkcjami elektrohydraulicz-
nymi stołu.

WYGODNE REGULACJE 
ELEKTRYCZNE

UNIWERSALNY 
I KONFIGUROWALNY

WIELE OPCJI 
STEROWANIA

• Cztery rodzaje blatu do wyboru (cztero-, 
pięcio- oraz sześcio-segmentowy, opcjo-
nalnie również specjalistyczny blat orto-
pedyczny);

• Ruchoma podstawa z centralnym sys-
temem blokującym w dwóch typach do 
wyboru: kształt „T” (opuszczane stopki) 
lub kształt „H” (Supermobil, duże koła 
ułatwiające jazdę stołem);

• Blat przezierny dla promieni RTG, 
wzmocnienie poprzeczne wykonane 
z  włókna węglowego – możliwość pracy 
z ramieniem C;

• Zdejmowane materace antystatyczne 
wykonane z pianki poliuretanowej;

• Listwy boczne z zabezpieczeniami przed 
wypadnięciem akcesoriów;

• Możliwość zamiany podgłówka z pod-
nóżkami i zmiany charakterystyki stołu.

Długość 2060*/2160** mm  |  Szerokość całkowita 550  mm  |  Wysokość minimalna 680  mm  |  Wysokość maksymalna 1080  mm  |  Pozycja Trendelenburga 40°   
Pozycja anty-Trendelenburga  40°  |   Przechyły boczne 30°  |   Przesuw wzdłużny 400 mm  |   Maksymalne obciążenie 350 kg 
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Famed SU-03
EKONOMICZNY STÓŁ OPERACYJNY 
ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM I RĘCZNYM
Uniwersalny stół operacyjny, który łączy mnogość dostępnych pozycji z wysokim obciążeniem maksymalnym oraz 
bardzo dobrym parametrem przezierności blatu i przesuwu wzdłużnego. Bogaty wybór akcesoriów umożliwia za-
stosowanie praktycznie w każdym typie zabiegu chirurgicznego. Sterowanie elektryczne ułatwia obsługę i skraca 
czas zabiegu, a wprowadzenie w niektóre ruchy stołu sterowania ręcznego pozwoliło na obniżenie kosztu produk-
tu. Wszystkie elementy stalowe wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej w technologii InteliProtect™ 
- wykończenie matowe z dodatkowym zabezpieczeniem cynkiem, powierzchnia odporna na działanie środków 
dezynfekcyjnych. 
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• Regulacja wysokości blatu, przechyły 
boczne, pozycja Trendelenburga i anty-
-Trendelenburga, wypoziomowanie bla-
tu wykonywane są z pilota za pomocą 
napędów elektrohydraulicznych;

• Wypiętrzenie ławeczki nerkowej, nachy-
lenie oparcia pleców, przesuw wzdłużny, 
podgłówek i podnóżki regulowane są 
ręcznie;

• Opcjonalnie segment oparcia pleców 
może być sterowany z pilota (siłowni-
kiem elektrohydraulicznym);

• Zasilanie wytrzymałym akumulatorem 
fCharge™.

• Stół standardowo dostarczany jest 
z przewodowym pilotem bbSafe™ o stan-
dardzie wodoszczelności IP54, z dużym – 
2,8-calowym ekranem w technologii IPS;

• Opcjonalnie stół sterowany może być pi-
lotem bezprzewodowym rCover™;

• Oba piloty posiadają zabezpieczenie 
przed przypadkową zmianą pozycji oraz 
wskaźnik naładowania stołu i ostrzeżenie 
o wysokim zużyciu energii;

• Dla wygody personelu na kolumnie za-
montowany może zostać szybko demon-
towalny panel sterowania pDetach™;

• Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności 
stołu, w jego podstawie możemy zasto-
sować napęd alternatywny AlterSafe™, 
który umożliwia manualne sterowanie 
wszystkimi funkcjami elektrohydraulicz-
nymi stołu.

WYGODNE ZMIANY POZYCJIUNIWERSALNY 
I KONFIGUROWALNY

WIELE OPCJI STEROWANIA

• Cztery rodzaje blatu do wyboru (cztero-, 
pięcio- oraz sześcio-segmentowy, opcjo-
nalnie również specjalistyczny blat orto-
pedyczny);

• Ruchoma podstawa z centralnym sys-
temem blokującym w dwóch typach do 
wyboru: kształt „T” (opuszczane stopki) 
lub kształt „H” (Supermobil, duże koła 
ułatwiające jazdę stołem);

• Blat przezierny dla promieni RTG – możli-
wość pracy z ramieniem C;

• Zdejmowane materace antystatyczne 
wykonane z pianki poliuretanowej;

• Listwy boczne z zabezpieczeniami przed 
wypadnięciem akcesoriów;

• Możliwość zamiany podgłówka z pod-
nóżkami i zmiany charakterystyki stołu.

Długość 2060*/2160** mm  |  Szerokość całkowita 550  mm  |  Wysokość minimalna 680  mm  |  Wysokość maksymalna 1080  mm  |  Pozycja Trendelenburga 40°   
Pozycja anty-Trendelenburga  40°  |   Przechyły boczne  30°  |   Przesuw wzdłużny  340 mm  |   Maksymalne obciążenie 350 kg 
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Famed SU-02
WYTRZYMAŁY STÓŁ OPERACYJNY BEZ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

W pełni funkcjonalny stół operacyjny pozbawiony sterowania elektrycznego to eliminacja ryzyka awarii niemalże 
do zera. Stół taki nadaje się świetnie do użytku w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i tam, gdzie ceniona 
jest prostota konstrukcji i serwisu. Bogaty wybór akcesoriów umożliwia zastosowanie praktycznie w każdym typie 
zabiegu chirurgicznego. Wszystkie elementy stalowe wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej w techno-
logii InteliProtect™ - wykończenie matowe z dodatkowym zabezpieczeniem cynkiem, powierzchnia odporna na 
działanie środków dezynfekcyjnych. 

kg

PROSTOTA REGULACJIUNIWERSALNOŚĆ MNOGOŚĆ POZYCJI

• Regulacja wysokości blatu realizowana 
pompą nożną;

• Przechyły boczne, pozycja Trendelenbur-
ga i anty-Trendelenburga, wypiętrzenie 
ławeczki nerkowej, nachylenie oparcia 
pleców, podgłówek i podnóżki regulowa-
ne są ręcznie;

• Większość ruchów wymagających wysił-
ku ze strony personelu jest wspomagana 
– za pomocą sprężyn gazowych lub dzięki 
pompie hydraulicznej.

• Odchylane podnóżki pozwalają na wy-
godne rozsunięcie nóg pacjenta;

• Szybki demontaż sekcji nóg pozwala na 
bliskie podejście do pacjenta;

• Obecność listew na całej długości seg-
mentu pozwala na wygodne zamocowa-
nie doposażenia w wygodnym dla chirur-
ga miejscu;

• Stół kompatybilny jest ze specjalistycz-
nymi przystawkami neurochirurgicznymi 
czy ortopedycznymi;

• Mimo małej wagi stół jest bardzo stabil-
ny i posiada wysoki parametr nośności 
maksymalnej, dzięki czemu możliwy jest 
montaż dużych i ciężkich akcesoriów do-
datkowych.

• Cztery rodzaje blatu do wyboru (cztero-, 
pięcio- oraz sześciosegmentowy, opcjo-
nalnie również blat 4-segmentowy z pod-
nóżkiem płytowym);

• Ruchoma podstawa z centralnym sys-
temem blokującym w dwóch typach do 
wyboru: kształt „T” (opuszczane stopki) 
lub kształt „H” (Supermobil, duże koła 
ułatwiające jazdę stołem);

• Blat przezierny dla promieni RTG – możli-
wość pracy z ramieniem C;

• Zdejmowane materace antystatyczne 
wykonane z pianki poliuretanowej,

• Listwy boczne z zabezpieczeniami przed 
wypadnięciem akcesoriów;

• Możliwość zamiany podgłówka z pod-
nóżkami i zmiany charakterystyki stołu.

Długość 2060*/2160** mm  |  Szerokość całkowita  550  mm  |  Wysokość minimalna 685  mm  |  Wysokość maksymalna 985  mm  |  Pozycja Trendelenburga 30° 
Pozycja anty-Trendelenburga  30°  |   Przechyły boczne 25°  |    Maksymalne obciążenie 200 kg 

 



Stół operacyjny Famed SZ-01 to prosta i wytrzymała konstrukcja, której 
zastosowanie wykracza poza salę operacyjną. Ginekologia, ortopedia, la-
ryngologia czy ortopedia – lista zastosowań jest bardzo długa i zależy od 
pomysłu i wybranych akcesoriów.

Przejrzyj nasz obszerny katalog i zapoznaj się z możliwym spersonalizowa-
niem stołu Famed SZ-01. Wybór odpowiedniej przystawki rozszerza moż-
liwości użytkowe stołu.

Stół operacyjny Famed SZ-01 powstaje w Polsce. Cała produkcja skupiona 
jest w fabryce w Żywcu, dając nam ciągłą możliwość kontroli jakości nasze-
go produktu. Najwyższej jakości stal ochroni Twój stół przed zniszczeniem 
i zapewni wieloletnią, bezproblemową pracę.

Famed SZ-01
STÓŁ OPERACYJNO - ZABIEGOWY

kg

Długość 2020 mm  |  Szerokość całkowita 550  mm  |  Wysokość minimalna 810  mm  |  Wysokość maksymalna 1050  mm  |  Pozycja Trendelenburga 25°    
Pozycja anty-Trendelenburga  12°  |  Maksymalne obciążenie 150 kg 

 

MOBILNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

BOGATY WYBÓR  AKCESORIÓW

WYSOKA EUROPEJSKA JAKOŚĆ
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Famed SU-14
WYTRZYMAŁY STÓŁ OPERACYJNY BEZ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

kgkg

kg

REGULACJE ELEKTRYCZNE

WYSOKA JAKOŚĆ

UNIWERSALNOŚĆ

Pilotem możemy wykonać regulację: wysokości blatu, przechyłów bocz-
nych, Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Układ sterowania umożliwia 
zaprogramowanie w pilocie bbSafe™ trzech predefiniowanych ustawień 
stołu i blatu (np. blat w poziomie).

Stół operacyjny Famed SU-14 powstaje w Polsce. Cała produkcja skupiona 
jest w fabryce w Żywcu, dając nam ciągłą możliwość kontroli jakości nasze-
go produktu. Najwyższej jakości stal ochroni Twój stół przed zniszczeniem 
i zapewni wieloletnią, bezproblemową pracę.

Stół operacyjny Famed SU-14 dostarcza kompleksowe rozwiązanie dla 
chirurgii ambulatoryjnej lub chirurgii jednego dnia. Jest to połączenie sto-
łu operacyjnego z wózkiem transportowym. Stabilne koła o dużej średni-
cy pozwalają na pokonywanie przeszkód na korytarzach, wbudowanych 
uchwyt na butlę zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.

Długość 2030 mm  |  Szerokość całkowita 650  mm  |  Wysokość minimalna 750  mm  |  Wysokość maksymalna 1050  mm  |  Pozycja Trendelenburga 20° |   
Pozycja anty-Trendelenburga  20°  |   Maksymalne obciążenie 200 kg 

EKONOMICZNY STÓŁ OPERACYJNY 
Z ELEKTRYCZNYM STEROWANIEM WYSOKOŚCI



Produkty spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy 
MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych 
oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Edycja 97/2020/01/3 Zastrzega się możliwość modyfikacji 
w wyniku postępu technicznego.

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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