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WIELOLETNI PARTNER W DZIEDZINIE PROCEDUR GINEKOLOGICZNYCH
• Wysokie parametry przechyłu wzdłużnego sięgające 40° w połączeniu z bezkolizyjną regulacją 

pozostałych ruchów stołu zapewnia bezproblemowy dostęp do pola operacyjnego i ogranicza używanie 
retraktorów (systemy wykrywania kolizji dostępne w niektórych modelach);

• Podnóżki zaprojektowane z myślą o pozycji litotomicznej - możliwość błyskawicznego odwodzenia na 
bok i opuszczenia ich, aby udostępnić unikalną ilość miejsca dla chirurga - szerokości całego blatu (aż do 
550 mm [OPTIMA]). Nie ma potrzeby demontażu podnóżków;

• Dostępne podnóżki z dodatkowym wycięciem w okolicach pachwin oraz podnóżki wykonane z włókna 
węglowego - całkowicie przezierne dla promieni RTG;

• Duża wartość przesuwu wzdłużnego (do 400 mm) obsługiwanego z pilota połączona jest ze stabilnym 
podparciem (4 podpory, każda o średnicy aż 50 mm) - umożliwia dalekie wysunięcie miednicy pacjenta 
od kolumny stołu, co zwiększa ilość miejsca dla ramienia C i chirurga.

KONSTRUKCJA STOŁÓW ZAPEWNIA ŁATWĄ DEZYNFEKCJĘ I OBSŁUGĘ
• Stoły spełniają normę szczelności IPX4 (według IEC 60529) - uszczelnienia eliminują konieczność 

długotrwałego mycia i dezynfekcji;
• Stoły posiadają najlepszą na rynku technologię ochrony przed korozją - InteliProtectPlus™ - niespotykana 

na rynku stołów operacyjnych stal AISI 316L (wg normy EN 10088), zabezpieczająca elementy po obróbce 
metalowej warstwa cynku, włókno węglowe ułatwiające naprawy i przyspieszające proces dezynfekcji;

• Dwa rodzaje materaców - poliuretanowe (dostępne w stołach SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)) oraz 
przeciwodleżynowe, piankowe z efektem pamięci (standard w stołach OPTIMA (SU-05.15), HYPERION, 
opcja w stołach SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)) - oba są całkowicie wodoszczelne i łatwe w dezynfekcji. 
Materace poliuretanowe są odporne na przecięcia i zniszczenia - nawet po uszkodzeniu nie chłoną cieczy;

• Duża ilość miejsca na stopy (zwłaszcza w podstawach typu H, sięgająca aż 174 mm - HYPERION) pozwala 
na podejście blisko ledźwi pacjenta;

• Wysoka przezierność blatów sięgająca MAE 0,25 mm Al (OPTIMA (SU-05.15)) lub 0,36 mm Al dla stołu z 
możliwością obrazowania 360°;

• Dedykowane akcesoria do chirurgii ginekologicznej, urologicznej i proktologicznej;
• Duży wybór pozycjonerów, pasów i uchwytów, stabilizujących pacjenta;
• Segmenty z włókna węglowego, z możliwością obrazowania 360°.

STOŁY OPERACYJNE I Ginekologia, urologia, proktologia
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SG-44.6
SEGMENT Z WYCIĘCIEM

Segment przedłużający blat, posiada 
wyprofilowane wycięcie ułatwiające dostęp 
do ciała pacjenta.
Wyposażony w dwie listwy akcesoryjne oraz 
uchwyt klinowy, np. na misę urologiczną.

SG-44.8
SEGMENT Z WYCIĘCIEM

Segment przedłużający blat, posiada 
wyprofilowane wycięcie ułatwiające dostęp 
do ciała pacjenta.
Wyposażony w dwie listwy akcesoryjne oraz 
uchwyt klinowy, np. na misę urologiczną.

SG-44.7
SEGMENT Z WYCIĘCIEM

Segment przedłużający blat, posiada 
wyprofilowane wycięcie ułatwiające dostęp 
do ciała pacjenta.
Wyposażony w dwie listwy akcesoryjne oraz 
uchwyt klinowy, np. na misę urologiczną.

MODUŁY I SEGMENTY BLATU I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG

Materac z poliuretanu

Uchwyt klinowy do montażu akcesorii

Mocowany do blatu na szybkozłączki

Długość 370 mm

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

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG

Materac piankowy, zgrzewany, 80 mm

Uchwyt klinowy do montażu akcesorii

Mocowany do blatu na szybkozłączki

Długość 370 mm

Kompatybilność: OPTIMA (SU-05.15)

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG

Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm

Uchwyt klinowy do montażu akcesorii

Długość 370 mm

Kompatybilność: HYPERION

CUNI1
BLAT KARBONOWY

Daje możliwość pełnego obrazowania 
360° i zwiększa uniwersalność 
ogólnochirurgicznego stołu operacyjnego. 
Kompatybilny z adapterem InfiniMove™, 
możliwość zamontowania akcesoriów na 
całej długości blatu. Opcjonalny system 
montażu na listwy boczne umożliwia 
montaż w większości stołów obecnych na 
rynku. 
Dedykowany stojak (pionowe 
przechowywanie) z uchwytami na inne 
akcesoria obecne na bloku operacyjnym - 
OPCJA.

Informacje szczegółowe
Wykonany z włókna węglowego

W komplecie materac piankowy, szyty i 
klejony

Długość 1100 mm (+ adapter do montażu, w 
zależności od modelu)

Listwy na akcesoria w miejscu montażu + 
kompatybilność z opcjonalnymi adapterami 
InfiniMove™

Kompatybilność: SU-14, SU-02, SU-03, 
OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), 
HYPERION
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AS-63.6
PODNÓŻEK TRANSFEROWY

Służy do podtrzymywania kończyn w czasie 
transportu pacjenta lub w czasie zabiegu, 
przed umocowaniem nóg w podporach lub 
stirrupsach.
Demontowalny materac, zapinany do 
konstrukcji.

AS-63.8
PODNÓŻEK TRANSFEROWY

Służy do podtrzymywania kończyn w czasie 
transportu pacjenta lub w czasie zabiegu, 
przed umocowaniem nóg w podporach lub 
stirrupsach.
Demontowalny materac, zapinany do 
konstrukcji.

AS-63.7
PODNÓŻEK TRANSFEROWY

Służy do podtrzymywania kończyn w czasie 
transportu pacjenta lub w czasie zabiegu, 
przed umocowaniem nóg w podporach lub 
stirrupsach.
Demontowalny materac, zapinany do 
konstrukcji.

SG-42.6
PODNÓŻEK PŁYTOWY

Podnóżek jednosekcyjny, umożliwia 
podparcie pacjenta bez obaw o 
przyszczypanie skóry lub obłożenia. 
Przezierny dla promieniowania RTG (nie 
umożliwia obrazowania 360°).

MODUŁY I SEGMENTY BLATU I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Brak regulacji kątowej

Lekka konstrukcja szkieletowa

Materac zmniejszający dyskomfort pacjenta, 
50 mm

Długość 710 mm

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

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Brak regulacji kątowej

Lekka konstrukcja szkieletowa

Materac zmniejszający dyskomfort pacjenta, 
50 mm

Długość 710 mm

Kompatybilność: OPTIMA (SU-05.15)

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Brak regulacji kątowej

Lekka konstrukcja szkieletowa

Materac zmniejszający dyskomfort pacjenta, 
50 mm

Długość 710 mm

Kompatybilność: HYPERION

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Regulacja kąta sprężyną gazową

Materac z poliuretanu

Długość 523 mm

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA 
(SU-05)
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AS-35.0
PODNÓŻEK PŁYTOWY

Podnóżek jednosekcyjny, umożliwia 
podparcie pacjenta bez obaw o 
przyszczypanie skóry lub obłożenia. 
Przezierny dla promieniowania RTG (nie 
umożliwia obrazowania 360°).

SG-42.7
PODNÓŻEK PŁYTOWY

Podnóżek jednosekcyjny, umożliwia 
podparcie pacjenta bez obaw o 
przyszczypanie skóry lub obłożenia. 
Przezierny dla promieniowania RTG (nie 
umożliwia obrazowania 360°).

N-22/20
PODNÓŻKI Z WYCIĘCIEM

Podnóżki udostępniające większą ilość 
miejsca w okolicy pachwin pacjenta, 
posiadają mocne wycięcia ułatwiające 
dostęp chirurga w przypadku odwodzenia 
podnóżków na boki.

SG-46.6, SG-47.6
PODNÓŻKI PODWÓJNIE DZIELONE

Podnóżki pozwalają na osiągnięcie większej 
liczby pozycji, w tym rozchylenie na boki. 
Regulacja w pionie: 

sekcja mniejsza: +45°/-90°, 
sekcja większa: +45°/-90°

Regulacja w poziomie: 
sekcja mniejsza: 180°
sekcja większa: 180°

MODUŁY I SEGMENTY BLATU I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Regulacja kąta sprężyną gazową

Materac piankowy, szyty i klejony, 60 mm

Długość 659 mm

Kompatybilność: SU-14

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny

Regulacja kąta za pomocą pilota

Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm

Długość 615 mm

Kompatybilność: HYPERION

Informacje szczegółowe
Płyta z włókna węglowego

Regulacja kąta za pomocą pilota

Zestaw 2 sztuk (lewy i prawy)

Montaż na kliny

Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm

Długość segmentu podnóżka 715 mm

Kompatybilność: HYPERION

Informacje szczegółowe
Indeks odpowiednio dla prawego i lewego 
podnożka

Regulacje mechanizmami zębatkowymi

Montaż na kliny

Materace z poliuretanu

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA 
(SU-05)
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WS-64.5
STRZEMIONA LITOTOMICZNE

Uchwyty w kształcie pętli, z możliwością 
łatwego zdejmowania do dezynfekcji.
Służą do podtrzymywania nóg pacjenta, 
np. w pozycji litotomicznej. Regulacja 
wysokości w dwóch punktach: na zaciskach 
znajdujących się na podporach oraz w 
adapterze na listwie.
Produkt sprzedawany jako para. 
Opcjonalnie dostępny pojedynczo.

WS-05.5
UCHWYTY NOGI TYPU GOEPEL

Składa się z podpory z możliwością 
regulacji wysokości, kąta (przy listwie) 
oraz wyprofilowanego anatomicznie 
materaca, którego ustawienie kątowe 
można regulować. Goepel wyposażony jest 
w pas do podtrzymania kończyny. Do stołu 
HYPERION dostępne są inne, dedykowane 
uchwyty o podwyższonej wytrzymałości.
Produkt sprzedawany jako para. 
Opcjonalnie dostępny pojedynczo. 

AS-09
UCHWYTY NOGI TYPU GOEPEL
O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Składa się z podpory z możliwością regulacji 
wysokości (przy listwie) i obracania  w 
osi (wytrzymały mechanizm mini zębatki) 
oraz wyprofilowanego anatomicznie 
materaca, którego ustawienie kątowe 
można regulować. Goepel wyposażony jest 
w pas do podtrzymania kończyny. Produkt 
sprzedawany jako para. Opcjonalnie 
dostępny pojedynczo. 

UCHWYTY NÓG, STIRRUPSY I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.6

Podpory ze stali nierdzewnej

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

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.6

Długość pręta (regulacja wysokości) 500 mm

Podpory ze stali nierdzewnej

Materac wykonany z poliuretanu

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

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.8

Podpory ze stali nierdzewnej

Długość pręta (regulacja wysokości) 270 mm

Materac wykonany z poliuretanu

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, 
HYPERION
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KTEK3000
UCHWYT NOGI STIRRUP 157 KG

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki 
zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze 
dopasowana i bardzo miękka pianka o 
grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom. 
Zakres ruchu: -55°/+85°. Opatentowany 
design zapewnia o 22° większy ROM w 
porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. 
Stirrupsy nie posiadają stref, w których 
może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

KTEK5000
UCHWYT NOGI STIRRUP 227 KG

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki 
zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze 
dopasowana i bardzo miękka pianka o 
grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom. 
Zakres ruchu: -55°/+85°. Opatentowany 
design zapewnia o 22° większy ROM w 
porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. 
Stirrupsy nie posiadają stref, w których 
może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

KTEK3100
UCHWYT NOGI STIRRUP 157 KG CLEAN

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki 
zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze 
dopasowana i bardzo miękka pianka o 
grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom. 
Zakres ruchu: -55°/+85°. Opatentowany 
design zapewnia o 22° większy ROM w 
porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. 
Stirrupsy nie posiadają stref, w których 
może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

KTEK5100
UCHWYT NOGI STIRRUP 227 KG CLEAN

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki 
zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze 
dopasowana i bardzo miękka pianka o 
grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom. 
Zakres ruchu: -55°/+85°. Opatentowany 
design zapewnia o 22° większy ROM w 
porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. 
Stirrupsy nie posiadają stref, w których 
może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

UCHWYTY NÓG, STIRRUPSY I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Musi być doposażony w dedykowany 
adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje 
do adapterów typu WS

Maksymalne obciążenie 157 kg

Zapięcie kończyny: rzep Velcro

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

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Musi być doposażony w dedykowany 
adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje 
do adapterów typu WS

Maksymalne obciążenie 227 kg

Zapięcie kończyny: rzep Velcro

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

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Musi być doposażony w dedykowany 
adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje 
do adapterów typu WS

Maksymalne obciążenie 157 kg

Zapięcie kończyny: pas silikonowy

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

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Musi być doposażony w dedykowany 
adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje 
do adapterów typu WS

Maksymalne obciążenie 227 kg

Zapięcie kończyny: pas silikonowy

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, 
HYPERION
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KTEK4200
ADAPTER DO UCHWYTU STIRRUP KTEK

Szybki w montażu adapter do uchwytów 
nóg typu stirrup (KTEK), kompatybilny z 
mocowaniem z płaską "płetwą".
Montaż jedną ręką, bez dokręcania. 
Mocowanie uchwytu w adapterze odbywa 
się za pomocą pokrętła. 
Adapter posiada zabezpieczenie przed 
przypadkowym demontażem. Rozmiar EU 
(inne dostępne opcjonalnie).

KTEK1000
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA/
PRZECHOWYWANIA STIRRUPSÓW

Służy do przechowywania lub 
transportowania uchwytów typu stirrup. 
Posiada dedykowane uchwyty, dzięki 
czemu możemy stabilnie przechowywać 
stirrupsy w pionie, oszczędzając miesce na 
bloku operacyjnym. Łatwy w czyszczeniu i 
wytrzymały.

UCHWYTY NÓG, STIRRUPSY - AKCESORIA I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Zakładanie jedną ręką

Zabezpieczenie przed przypadkowym 
demontażem

Rozmiar EU (inne opcjonalnie)

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

Informacje szczegółowe
Miejsce na montaż jednej pary

Schowki do przewożenia adapterów i ak-
cesoriów

Stelaż ze stali, uchwyty z tworzywa

Cztery kółka jezdne
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WS-30.5 
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY

Wyposażony w klęcznik i wałek, który 
pozwala na wypięcie pośladków pacjenta 
i/lub wypiętrzenia odcinka lędźwiowego. 
Klęcznik oraz wałek posiadają regulację 
wysokości. Ułożenie kątowe pacjenta 
osiągamy regulując podnóżki, które 
stanowią bazę tego pozycjonera.

WS-30.7
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY

Wyposażony w klęcznik i wałek, który 
pozwala na wypięcie pośladków pacjenta 
i/lub wypiętrzenia odcinka lędźwiowego. 
Klęcznik oraz wałek posiadają regulację 
wysokości. Ułożenie kątowe pacjenta 
osiągamy regulując podnóżki, które 
stanowią bazę tego pozycjonera.

AS-65
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY,
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.

AS-11.0
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY

Wyposażony w klęcznik i wałek, który 
pozwala na wypięcie pośladków pacjenta 
i/lub wypiętrzenia odcinka lędźwiowego. 
Klęcznik oraz wałek posiadają regulację 
wysokości. Ułożenie kątowe pacjenta 
osiągamy regulując podnóżki, które 
stanowią bazę tego pozycjonera.

POZYCJONERY PROKTOLOGICZNE I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

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

We zestawie dwa adaptery na listwy

Wałek z poliuretanu

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

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne

Średnica wałka 80 mm

We zestawie dwa adaptery na listwy

Wałek z poliuretanu

Kompatybilność: SU-14

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)

Informacje szczegółowe
Mocowany na kliny

Średnica wałka 210 mm

Wałek z poliuretanu

Materac podporowy piankowy, szyty i 
klejony

Kompatybilność: HYPERION
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WS-29.7
MISA UROLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość 
dużej regulacji miejsca ustawienia misy 
(obrót wokół osi pionowej ramienia), 
posiada odpływ oraz wąż tworzywowy.

Opcja: sitko ze stali nierdzewnej WS-89.5

WS-29.8
MISA UROLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość 
dużej regulacji miejsca ustawienia misy 
(obrót wokół osi pionowej ramienia), 
posiada odpływ oraz wąż tworzywowy.

Opcja: sitko ze stali nierdzewnej WS-89.5

WS-28.7
MISA GINEKOLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość 
dużej regulacji miejsca ustawienia misy 
(obrót wokół osi pionowej ramienia).

WS-28.8
MISA GINEKOLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość 
dużej regulacji miejsca ustawienia misy 
(obrót wokół osi pionowej ramienia).

MISY I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Montaż na klin

Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm

Pojemność 4 litry

Odpływ ø 18 mm

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-
05), OPTIMA (SU-05.15) [WS-29.7W3], SU-14 
[WS-29.7W2]

Informacje szczegółowe
Montaż na klin

Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm

Pojemność 4 litry

Odpływ ø 18 mm

Kompatybilność: HYPERION

Informacje szczegółowe
Montaż na klin

Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm

Pojemność 4 litry

Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-
05), OPTIMA (SU-05.15) [WS-28.7W3], SU-14 
[WS-28.7W2]

Informacje szczegółowe
Montaż na klin

Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm

Pojemność 4 litry

Kompatybilność: HYPERION
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WS-67.0
MATERAC WYPEŁNIAJĄCY

Wypełnia przestrzeń pomiędzy segmentem 
siedzenia, a segmentami podnóżków. 
Zapobiega przyszczypywaniu obłożenia lub 
ciała pacjenta.

WS-59.5
OPARCIE BARKOWE

Służy do podtrzymania pacjenta od strony 
barków (lub boku), polecane przy przechyle 
Trendelenburga aby ustabilizować pacjenta 
na stole.
Konstrukcja umożliwia regulację wysokości 
oraz odległości od pacjenta.
Produkt sprzedawany jako para. 
Opcjonalnie dostępny pojedynczo. 

WS-06.6
OPARCIE BARKOWE DUŻE

Służy do podtrzymania pacjenta od strony 
barków (lub boku), polecane przy przechyle 
Trendelenburga aby ustabilizować 
pacjenta na stole. Zwiększone wymiary 
dla poprawienia komfortu, zwłaszcza u 
pacjentów bariatrycznych.
Konstrukcja umożliwia regulację wysokości 
oraz odległości od pacjenta.
Produkt sprzedawany jako para. 
Opcjonalnie dostępny pojedynczo. 

WS-50.6
OPARCIE BOCZNE Z DŹWIGNIĄ

Stabilizuje pacjenta - pozwala podeprzeć 
go z boku, aby nie przesuwał się i nie 
spadał ze stołu podczas zabiegu. Możliwe 
zastosowanie w pozycji supinacyjnej, 
pronacyjnej, bocznej.
Umożliwia regulację wysokości oraz 
odległości od pacjenta. Oba punkty obrotu 
blokowane są symultanicznie za pomoc 
dźwigni.
Produkt sprzedawany jako para. 
Opcjonalnie dostępny pojedynczo. 

POZYCJONERY PACJENTA, AKCESORIA I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Wymiary 40 mm x 245 mm x 500 mm

Materac posiada płytę usztywniającą

Przezierny dla promieniownia RTG

Kompatybilność: SZ-01

Informacje szczegółowe
Wymiary: 24 mm x 70 mm x 152 mm

Mocowany na listwy akcesoryjne

Materac wykonany z poliuretanu

W zestawie dwa adaptery na listwy WS-16.5

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

Informacje szczegółowe
Wymiary: 40 mm x 105 mm x 205 mm

Mocowany na listwy akcesoryjne

Materac piankowy, szyty i klejony

W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.7

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

Informacje szczegółowe
Wymiary: 45 mm x 100 mm x 200 mm

Mocowany na listwy akcesoryjne

Materac wykonany z poliuretanu

W zestawie dwa adaptery na listwy WS-16.5

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



Famed Żywiec | www.famed.com.pl

WS-92.5
UCHWYT NA WORECZKI

Służy do zawieszania woreczka na mocz 
bezpośrednio na stole operacyjnym. Uchwyt 
wyposażony jest w blokadę zabezpieczającą 
go przed przypadkowym wypadnięciem z 
korpusu zacisku.

POZYCJONERY PACJENTA, AKCESORIA I Ginekologia, urologia, proktologia

Informacje szczegółowe
Mocowany w adapterze

Wykonany ze stali nierdzewnej

Brak woreczka w komplecie

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



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

Edycja 165/2020/06/1. 

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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