
A maca muda facilmente entre a posição plana  
e a posição de cadeira. 

 
O encosto de costas pneumático é manobrável de  
0 a 90 graus. 

 
O sistema hidráulico duplo e os travões com aro 
em aço nas quatro rodas otimizam a estabilidade. 

 
A secção para os pés pode ser movida em conjunto 
ou de forma independente do encosto de costas. 

 
As várias opções de cores para os autocolantes 
permitem-lhe personalizar a maca para fins de identificação.

    
Cinzento Vermelho Azul

Maca
Cadeira

Versátil. Simples. Compacta. 
Concebida para centros cirúrgicos e espaços pequenos,  
a maca-cadeira da Stryker permite aumentar o número 
de doentes atendidos, sem comprometer os cuidados 
prestados aos mesmos. Selecione a posição entre 
horizontal e vertical, para conseguir o conforto do 
doente e desempenho pretendidos.

Maca-cadeira Oftalmológica
A maca-cadeira oftalmológica proporciona todas as vantagens da 
maca-cadeira de série, e ainda articulação dupla e espaço do apoio 
de cabeça melhorado para posicionamento cirúrgico.



Características de série

• Colchão em vinil de 5 cm (2 pol.)

• Rodízios de 15 cm (6 pol.)

• Superfície para o doente com 61 cm  
 (24 pol.) de largura

• Apoios para os pés de altura ajustável

• Encosto de costas pneumático de cilindro duplo

• Sistema hidráulico de base dupla

• Quatro recetáculos para solução IV

• Travões com aro em aço nas quatro rodas com  
 ativadores de duas extremidades

• Posição de Trendelenburg "mãos-livres"

• Barras laterais rebatíveis com apoios de  
 braços confortáveis

•  Revestimento em ABS termoformado com 
tabuleiro de armazenamento integrado  
e suporte para garrafa de oxigénio

• Barra para empurrar com várias posições  
 (apenas modelo 5050)

• Secção para os pés independente

• Articulação dupla, espaço do apoio
 de cabeça melhorado (5051)

• Almofadas para a cabeça - Ultraconfortáveis (5051)
 • 8 cm (3 pol.) planas ou côncavas

Especificações

Número de modelo 5050/5051

Comprimento total  193 cm (76 pol.)

Largura  76 cm (30 pol.)

 Geral 76 cm (30 pol.)

 Maca 70 cm (27,5 pol.)

Peso suportado  181 kg (400 lb)

Limites de altura (até ao topo da maca)*

 Máxima 85 cm (33,5 pol.)

 Mínima 56 cm (22 pol.)

Posicionamento da maca

 Encosto de costas 0° - 90°

 Elevado  0° - 80°

 Baixo  ±18°

Barras laterais  ±45°

 De série 25 x 79 cm (10 x 31 pol.)

Superfície para o doente  61 x 188 cm (24 x 74 pol.)

Diâmetro dos rodízios  15 cm (6 pol.)

Maca
Cadeira

Dispositivo médico
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: Stretcher Chair 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).

Características opcionais

• Colchão de 5 cm (2 pol.) para maior conforto

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

• Suportes para solução IV
 • Preso

 • Amovível de série

• Cintas de retenção

• Extensão da garantia disponível

• Grampo e tábua para braço ajustáveis (5051)

 (calha para acessórios de cirurgia)

•  Sistema de fornecimento de ar/suporte 
para têxteis (5051)

• Calha para acessórios de cirurgia (5051)

  (não disponível com barras laterais para transferência 

de doente)

• Apoio superior ou lateral para o pulso (5051)
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