
Podstawa zamontowana 
na trzech trzpieniach 
obrotowych
zapewnia kontrolę stabilności 
i dostęp do pedałów.

Opcjonalny wyściełany 
podłokietnik pozwala na 
przyjęcie różnych pozycji przy 
jednoczesnym zachowaniu 
stabilności.

Większa przestrzeń 
wokół głowy
Gwarantuje chirurgom dostęp 
w przypadku zabiegów z dostępu 
skroniowego, jak i górnego.  

Opcjonalny płaski lub 
profilowany podgłówek  
gwarantuje wygodne podparcie 
pacjenta w trakcie zabiegu.

Wiele konfiguracji siedziska gwarantuje komfort każdemu 
użytkownikowi.

Mobilny stół operacyjny do 
chirurgii okulistycznej
Dostęp. Prostota. Funkcjonalność. 
Mobilny stół operacyjny firmy Stryker do chirurgii okulistycznej 
zapewnia szeroki dostęp operacyjny. Umożliwia wygodne 
przemieszczanie się chirurga wokół głowy pacjenta podczas zabiegów 
okulistycznych wymagających bardzo dużej precyzji operowania. 
Stabilna powierzchnia robocza oraz mobilna konstrukcja gwarantują 
wysoką wydajność pracy chirurgów.   

Krzesło Surgistool
Perfekcyjne krzesło chirurgiczne 
Krzesło Surgistool zostało wyposażone w funkcję regulacji siedziska,  
w pełni regulowane oparcie pleców oraz podłokietniki, które zapewniają 
optymalne podparcie. Funkcje te pozwalają spełnić oczekiwania 
chirurgów w zakresie pozycji przy stole operacyjnym. Łatwy dostęp do 
pedałów oraz stabilna, a zarazem mobilna konstrukcja pozwalają na 
osiągnięcie jeszcze lepszych wyników klinicznych.

Unoszone i opuszczane piąte koło pomaga poprawić 
mobilność.

Metalowy system hamowania typu „tooth-and-groove” 
zapobiega niechcianemu obrotowi i toczeniu.

Opcjonalne, dwu lub trójpozycyjne składane poręcze 
boczne.

Wiele dostępnych kolorów odbojników pozwala na 
dostosowanie wyglądu stołu operacyjnego do indywidualnych 
preferencji.

  
Granatowy Szary Czerwony 

Siedzisko w kształcie łzy Siedzisko w kształcie klina Siedzisko typu „siodło” 
(opcja)

Mobilny stół operacyjny do  
chirurgii okulistycznej  
oraz
krzesło Surgistool



Wyposażenie podstawowe: Mobilny stół 
operacyjny do chirurgii okulistycznej

•	 materac	Enhanced	Comfort	8	cm	(3	cale)
•	 koła	Omni	Surface	20	cm	(8	cali)	z osłonami
•	 	oparcie	pleców	z	dwucylindrowym	systemem	

pneumatycznym
•	 dwukolumnowy	system	hydrauliczny
•	 	sterowanie	systemem	hydraulicznym	po	obu	

stronach stołu
•	 składane	poręcze	boczne
•	 cztery	miejsca	na	płyny	infuzyjne
•	 system	hamulca	centralnego	z	hamulcem	nożnym	 
 oraz pedał sterowania
•	 	możliwość	uzyskania	pozycji	Trendelenburga	 

bez użycia rąk
•	 zintegrowana	taca	z	uchwytem	na butlę tlenową
•	 piąte	koło	kierunkowe	(unoszone/opuszczane)
•	 gumowe	odbojniki
•	 nieruchoma	nożna	część	leża
•	 pojedynczy	pedał	do	opuszczania	leża
•	 	dwuprzegubowy	podgłówek	z lepszym dostępem 

od strony głowy

Wyposażenie podstawowe:  
krzesło Surgistool

•	 regulowane,	profilowane	oparcie	pleców
•	 poduszki	siedziska	o	podwójnej	gęstości	
 (poza opcją siedziska typu „siodło”)

•	 	kontrolowana nożnie, hydrauliczna podstawa 
zamocowana na trzech trzpieniach obrotowych

•	 przedni	system	blokowania
•	 osłona	z	plastiku	termoformowalnego
•	 siedzisko	w	kształcie	łzy	lub	klina

Dane techniczne Mobilny stół operacyjny Krzesło Surgistool 
   do chirurgii okulistycznej

Numer modelu	 1089	 830
Długość całkowita	 228,6	cm	(90	cali)
Długość całkowita	 80	cm	(31,5	cala)
Udźwig  227	kg	(500	funtów)	 136	kg	(300	funtów)
Zakres wysokości  

	 Wysoki	 86,4	cm	(34	cale)		 72	cm	(28,5	cala)	/	77	cm	(30,5	cala)  
   (do wierzchu leża) (z zestawem podnośnika)

	 Niski	 56,5	cm	(22,25	cala)		 53	cm	(21	cali)	/	58	cm	(23	cale)  
   (do wierzchu leża) (z zestawem podnośnika)

Kształt poduszki siedziska	 	 Łza	/	Klin	/	Siodło
Regulacja leża
	 Oparcie	pleców	 0°–90°
	 Podparcie	kolan	 0°–30°
	 Poz.	Trendelenb./		 ±18° 
	 anty-Trendelenb.
Powierzchnia leża		 66	x	221	cm	(26	cali	x	87	cali)
Poręcze boczne 	 33	x	139,5	cm	(13	cali	x	55	cali)
Średnica kół 	 20	cm	(8	cali)

Firma Stryker zastrzega prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.

Mobilny stół operacyjny  
do chirurgii okulistycznej
oraz
krzesło Surgistool

•	 	materac	Ultra	Comfort	10	cm	 
(4	cale)	

•		podpórki	barków	do	stosowania		 
  w okresie przed- i 

pooperacyjnym (wyłącznie w wersji z 
ręczną regulacją oparcia pleców)

•	 system	dostarczania	tlenu/ 
 wieszak na serwetę chirurgiczną
•	 	oparcie	pleców	z	ręczną	regulacją	

(korbą)
•	 	podparcie	kolan	z	ręczną	

regulacją (korbą)
•	 półka	na	defibrylator/ 
 wysuwany podnóżek
•	 	podpórka	na	nadgarstki	do	

stosowania podczas skroniowego 

lub górnego dostępu zabiegowego
•	 	podnóżek/uchwyt	na	kartę	

pacjenta
•	 	sterowanie	systemem	

hydraulicznym dostępne 
 z trzech stron stołu
•	 	pedały	hamulca	i	sterowania	

dostępne z trzech stron stołu
•	 	zintegrowana	płyta	do	
przenoszenia	pacjenta/wspornik	
ramion

•	 	ruchomy	statyw	na	płyny	
infuzyjne

•	 	pasy	do	unieruchamiania	
pacjenta

•	 	taca	na	narzędzia/do	podawania

•	 	miękkie	wyściółki	poręczy
•	 	szyna	na	akcesoria	chirurgiczne
•	 	poręcze	z	możliwością	ustawienia	

w trzech położeniach
•	 pionowy uchwyt na butlę tlenową
•	 pierścień mocujący butlę tlenową
•	 	uchwyt	tacy	na	narzędzia/do	

podawania
•	 	poduszki	pod	głowę	-	Ultra	

Comfort
	 •	 8	cm	(3	cale),	płaskie
	 •	 8	cm	(3	cale),	wklęsłe

•	 wieszaki	na	płyny	infuzyjne
	 •	 	mocowany	na	stałe,	składany,	dwu-	lub	

trójstopniowy, od strony nóg pacjenta
	 •	 wyjmowany
•	 dostępna	przedłużona	gwarancja

Wyposażenie dodatkowe: Mobilny stół operacyjny do chirurgii okulistycznej

•	 zestaw	podnośnika	5	cm	(2	cale) •	siedzisko	typu	„siodło” •	wielopozycyjne	podłokietniki

Wyposażenie dodatkowe: krzesło Surgistool

Medical
Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.
Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze 
musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych 
i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.
W	broszurze	przedstawiono	informacje	na	temat	asortymentu	produktów	firmy	Stryker.	Przed	
rozpoczęciem	stosowania	któregokolwiek	z	produktów	firmy	Stryker	lekarz	musi	zapoznać	się	z	ulotką	
informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.
Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność 
regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności 
produktów	firmy	Stryker	należy	się	skontaktować	z	lokalnym	przedstawicielem	firmy.
Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami 
lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Surgistool i Stryker. 
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.
Przedstawione	produkty	oznaczono	symbolem	CE	zgodnie	ze	stosownymi	przepisami	i	dyrektywami	UE.
Niniejsze	materiały	nie	są	przeznaczone	do	dystrybucji	poza	obszarem	UE	i	ESWH.
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