
A base com três veios
proporciona um controlo 
estável e acesso ao pedal.

Os apoios de braços 
almofadados opcionais 
proporcionam estabilidade 
e posicionamento versátil.

Espaço na zona da 
cabeceira melhorado
Permite o acesso do cirurgião 
para uma aproximação 
lateral ou superior durante a 
cirurgia. 

O apoio de cabeça plano 
ou anatómico opcional  
apoia confortavelmente  
o doente durante os 
procedimentos.

As várias configurações do assento proporcionam 
conforto personalizado.

Maca para Cirurgia Oftalmológica
Acesso. Simples. Funcionalidade. 
A Maca para Cirurgia Oftalmológica da Stryker assegura 
a existência de espaço na zona da cabeceira, proporcionando ao 
cirurgião um espaço para as pernas amplo para se movimentar 
ao efetuar procedimentos oftalmológicos delicados. A superfície 
de trabalho estável e apoio de design móvel num fluxo de 
trabalho eficiente de rendimento cirúrgico. 

Cadeira Surgistool
O banco ideal para o cirurgião 
A Cadeira Surgistool oferece configurações do assento 
personalizáveis, enquanto o encosto de costas e os apoios de 
braços totalmente ajustáveis proporcionam o apoio ideal para 
responder às preferências de posicionamento específicas do 
cirurgião. O acesso fácil ao pedal e um design estável, mas 
móvel, ajudam a facilitar o desempenho clínico.

A quinta roda retrátil ajuda a melhorar a mobilidade.

O sistema de travagem de encaixe duplo em metal 
impede a rotação e a oscilação.

Opção de barras laterais rebatíveis com duas ou três 
posições.

As várias opções de cores para as proteções laterais 
permitem-lhe personalizar a maca para fins de identificação.

     
Azul-marinho Cinzento  Vermelho 

Assento em formato 
de gota 

Assento em formato 
de cunha 

Assento em formato 
de sela (opcional)

Maca para Cirurgia  
Oftalmológica  
e
Cadeira Surgistool



Características de série:  
Maca para Cirurgia Oftalmológica

•  Colchão de 8 cm (3 pol.) para maior conforto

•  Rodízios com superfície omnidirecional de 
20 cm (8 pol.) com proteções das rodas

•  Encosto de costas pneumático de  
cilindro duplo

• Sistema hidráulico de base dupla

• Controlos hidráulicos duplos

• Barras laterais rebatíveis

• Quatro recetáculos para solução IV

• Travões de bloqueio central com travão  
 e  pedal de direção na extremidade dos pés

• Posição de Trendelenburg "mãos-livres"

•  Tabuleiro de armazenamento integrado  
com suporte para garrafa de oxigénio

• Quinta roda retrátil

• Proteções laterais em borracha

•  Sistema de imobilização da maca na 
extremidade dos pés

• Pedal inferior único

• Articulação dupla, espaço do apoio  
 de cabeça melhorado

Características de série:  
Cadeira Surgistool
•  Encosto de costas anatómico ajustável

•  Almofadas do assento em espuma com 
densidade dupla (exceto opção de assento em  

formato de sela)

•   Base hidráulica de três veios controlada com o pé

• Sistema de bloqueio frontal

• Revestimento em plástico termoformado

• Assento em formato de gota ou cunha

Especificações Maca para Cirurgia Oftalmológica Cadeira Surgistool

Número de modelo 1089 830

Comprimento total 228,6 cm (90 pol.)

Largura total 80 cm (31,5 pol.)

Peso suportado  227 kg (500 lb) 136 kg (300 lb)

Limites de altura  

 Máxima  86,4 cm (34 pol.)  72 cm (28,5 pol.)/77 cm  
   (até ao topo da maca)  (30,5 pol.) (com kit de elevação)

 Mínima  56,5 cm (22,25 pol.)  53 cm (21 pol.)/58 cm (23 pol.)  
   (até ao topo da maca)  (com kit de elevação)

Tipo de almofada do assento Gota/cunha/sela

Posicionamento da maca

 Encosto de costas  0°–90°

 Plataforma articulada  
 ao nível dos joelhos  0°–30°

 Posição Trend./Trend.  
 reversa  ±18°

Superfície do doente 66 x 221 cm (26 pol. x 87 pol.)

Barras laterais  33 x 139,5 cm (13 pol. x 55 pol.)

Diâmetro dos rodízios 20 cm (8 pol.)

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Maca para Cirurgia  
Oftalmológica
e
Cadeira Surgistool

•  Colchão ultraconfortável de 
10 cm (4 pol.)

•   Conjunto de almofadas para 
os ombros para pré e pós-
operatório (apenas encosto de 
costas de manivela)

•  Sistema de fornecimento de 
ar/suporte para têxteis

•  Encosto de costas de manivela
•  Plataforma articulada ao 

nível dos joelhos de manivela
•  Tabuleiro para desfibrilador/

extensão para o pé
• Apoio superior ou lateral  
 para o pulso
•  Pés da cama/suporte  

para fichas

•  Controlos hidráulicos de  
três lados

•  Pedais de direção e travões 
de três lados

•  Tábua para transferência  
de doente/braço integrada

• Carrinho para solução IV
• Cintas de retenção
•  Tabuleiro de instrumentos/

refeições
•  Almofadas para barras laterais
•  Calha para acessórios de 

cirurgia
•  Barras laterais com três 

posições
•  Suporte vertical para 

garrafa de oxigénio

•  Anel de retenção para 
garrafa de oxigénio

• Suporte para tabuleiro  
 de instrumentos/refeições
•  Almofadas para a cabeça - 

Ultraconfortáveis
 • 8 cm (3 pol.), plana
 • 8 cm (3 pol.), côncava
• Suporte para solução IV
 •  Permanentemente rebatível 

em dois ou três pontos, na 
extremidade dos pés

 • Amovível
• Extensão da garantia  
 disponível

Características opcionais: Maca para Cirurgia Oftalmológica

• Kit de elevação de 5 cm (2 pol.) • Assento em formato de sela •  Apoios de braços com várias 
posições

Características opcionais: Cadeira Surgistool

Medical

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.
Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional 
quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta 
aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na 
utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo numa cirurgia.
As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker.
O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as 
instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.
Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos 
mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas 
sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.
A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, 
utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, Surgistool. 
Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.
Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.
Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre 
(European Free Trade Association — EFTA).
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