
A quinta roda retrátil ajuda a melhorar a mobilidade.

Peças com fixação permanente para maximizar 
o tempo dos prestadores de cuidados.

Apoios opcionais para a barriga das pernas.

Sistema hidráulico de base dupla para ajudar 
a otimizar a estabilidade.

Travões com aro em aço nas quatro rodas, com 
ativadores bilaterais e de cabeceira, para ajudar 
a fixar a plataforma e assegurar a acessibilidade.

Conversão para exame pélvico
Três passos fáceis convertem 
a maca para uma posição de exame 
pélvico com suportes dos pés de 
bloqueio automático.

Superfície de apoio Ultra Comfort 
de 10 cm
A selagem térmica das costuras ajuda 
a impedir a acumulação de fluidos.

Grades laterais deslizantes
Giram para cima e para fora para 
conforto do doente, permitindo 
a transferência direta sem espaço 
na posição rebaixada.

Gynnie
Maca para obstetrícia/
ginecologia

Fácil de utilizar. Multifuncional.  
Cómoda. 
A maca Gynnie combina a durabilidade e as características de uma 
maca padrão da Stryker com a funcionalidade para obstetrícia 
e ginecologia. Esta maca multifuncional foi concebida para exames 
pélvicos e também para utilização geral. 



Características de série

•  Superfície de apoio Ultra Comfort  
de 10 cm (4”) com costuras seladas

•  Rodízios Omni Surface de 20 cm (8”) 
com proteções das rodas

•  Superfície para o doente com 66 cm 
(26”) de largura

•  Encosto de costas pneumático de dois 
cilindros

•  Sistema hidráulico de base dupla com 
velocidade de descida constante

•  Sistema hidráulico controlado com  
o pé montado em ambos os lados

• Condução com quinta roda retrátil

•  Travões com aro em aço nas quatro 
rodas, com ativadores bilaterais e de 
cabeceira

• Grades laterais deslizantes

•  Tabuleiro de armazenamento integrado 
com suporte para garrafa de oxigénio

•  Secção para os pés dobrável, fixada 
permanentemente à maca

•  Suportes para os pés retráteis, sempre 
fixos à maca

• Pegas para empurrar retráteis

• Proteções laterais

•  Dois pontos de fixação para suportes 
de soros

•  Alavanca de libertação da secção para 
os pés com uma só mão

Especificações

Número do modelo  1061

Comprimento global  205,7 cm

Largura global

 Grades laterais levantadas  80 cm

 Grades laterais rebaixadas  71 cm

Capacidade de suporte de peso  227 kg

Variação em altura (até ao topo da maca)

 Altura máxima  90,8 cm

 Altura mínima  55,5 cm

Posicionamento da maca

 Encosto de costas  0°–90°

 Plataforma para os joelhos  0°–90°

 Posição de Trendelenburg/antiTrendelenburg  ± 18°

 Ângulo máximo  87,5°

Superfície do doente  66 cm x 191,5 cm

Grades laterais  34 cm x 99 cm

Diâmetro dos rodízios  20 cm

Ponto de afastamento da parede  172,7 cm

Gynnie
Maca para  
obstetrícia/ginecologia

•  Aro para recipiente de drenagem

•  Correias de imobilização do 
doente

•  Tabuleiro para instrumentos/
refeições

•  Almofadas para as grades 
laterais

• Suportes de soros

•  Dobrável permanente em 
dois ou três pontos, na 
extremidade dos pés

• Amovível

•  Suporte para garrafa de 
oxigénio vertical

Características opcionais

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: Gynnie, Ultra Comfort e Stryker.. 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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