
STOŁY OPERACYJNE OPT
OPT SurgiSystems to lider w produkcji stołów operacyjnych 
na świecie. Ta włoska �rma produkuje od lat wysokiej jakości 
stoły operacyjne i ich wyposażenie. 
Marka OPT to połączenie innowacyjności z doświadczeniem. 
To stoły operacyjne w klasie premium.

VANTO II
ASSO
VITA
OPT 40/1
OPT 30/1



VANTO II

 
 

 

Przeczytaj ten materiał, a zauważysz różnicę. 
Skontaktuj się z nami, porozmawiamy o szczegółach.
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Modułowość i elastyczność

Panel sterowania zintegrowany z kolumną

Przycisk czyszczenia

 

Centralna część blatu stołu

Wszystkie niezbędne elementy w kolumnie

Siła w chirurgii
Stół operacyjny w systemie wymiennych blatów modułowych

Zintegrowany panel sterowania umieszczony w kolumnie stołu 
pozwala wykonać wszystkie ruchy elektryczne zarówno 
kolumny jak i blatu stołu. Ponadto posiada świecące wskaźniki 
stanu naładowania baterii oraz prawidłowej transmisji danych.

Wyjątkowa modułowość stołu VANTO II zwiększa 
funkcjonalność sali operacyjnej. Pozwala m.in. na szybką i łatwą 
zmianę kon�guracji stołu zgodnie z wymaganiami specy�ki 
danego zabiegu chirurgicznego, a tym samym dostosowanie do 
potrzeb personelu sali operacyjnej.

W kolumnie znajdują się wszystkie podzespoły 
elektroniczne, sterujące, zasilające oraz elementy 
mechaniczne niezbędne do pracy całego systemu. Dlatego 
nawet w przypadku rozładowanych akumulatorów nie ma 
zewnętrznych zasilanie, które mogłoby przeszkadzać 
operatorom.

System antykolizyjny

Stół VANTO II posiada zaawansowany system 
antykolizyjny blatu stołu zapobiegający ryzyku kontaktu 
blatu z podłożem.

Bardzo płaska podstawa

Płaska podstawa kolumny VANTO II zapewnia wysoką 
stabilność i jest bardzo ergonomiczna. Nie wchodzi w kolizję ze 
stopami operujących ani z innymi urządzeniami lub aparatami 
znajdującymi się w obrębie stołu. 

Zintegrowany panel sterowania posiada funkcję "CLEAN". Po jej 
aktywacji system podnosi kolumnę do maksymalnej wysokości, 
odsłaniając wszystkie panele jej powierzchni, umożliwiając ich 
dokładną dezynfekcję.

Centralna część blatu posiada napędy segmentów z obu stron 
(segment oparcia pleców i segment nóg). Nie wymaga 
dodatkowej sekcji elektrycznej dla elektromechanicznych 
regulacji i pozwala na wykonanie wszystkich czynności 
chirurgicznych bez potrzeby przemieszczania pacjenta.

System łączników hakowych

Innowacyjny system “Fix Torque” pozwala na zaczepianie/ 
odczepianie sekcji (segmentów) stołu operacyjnego w 
bezpieczny i szybki sposób jednym ruchem bez użycia 
dodatkowych zacisków, śrub lub pokręteł.



Nawet 32 pozycje operacyjne!
Tyle można zaprogramować w pamięci pilota LCD i szybko wywołać dowolną z 
nich w razie potrzeby!

Bardzo niska pozycja
60 cm nad podłożem (bez materaca) – tak nisko możemy opuścić blat dla 
wygody operującego!

Automatyczna mody�kacja prędokości ruchów
Stół automatycznie modyfikuje prędkość ruchów poszczególnych sekcji dla 
równoczesnego uzyskania ich pozycji zero, a także dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentom otyłym!
Ponadto system sterowania stołem wyposażony jest w trzy protokoły ciężkości 
pacjenta. Wybór zakresu wagi pacjenta automatycznie przystosowuje prędkość 
ruchów i ich zakresy do tejże wagi.

Dopuszczalna nośność
Aż 453 kg! To niemal pół tony! Taką dopuszczalną nośność posiada stół operacyjny 
VANTO II

Komfort użytkowania
VANTO II zapewnia maksymalny komfort nawet w przypadku długotrwałych 
zabiegów – a to głównie dzięki miękkim materacom przeciwodleżynowym oraz 
cichym i płynnym regulacjom elektrycznym, które poprawiają komfort i 
bezpieczeństwo pacjenta.
Materace są przezierne dla promieni RTG. Posiadają właściwości antystatyczne, są 
odejmowalne, szczelne i  łatwe do dezynfekcji. Użytkownik może wybrać 
wyjątkowo miękkie materace wiskoelastyczne o grubości 8 cm z pamięcią 
kształtu, lub materace z pianki spienionej o grubości 6-7 cm, wypukłe w części 
środkowej.

Przemienne moduły blatu
Elementy blatu (moduły) mogą być zamieniane kolejnością, a łączone są z sobą 
precyzyjnym i bezpiecznym hakowym systemem „Fix Torque”. Technika ta 
pozwala na szybką zamianę lub dokładanie modułów. Proste wprowadzenie 
haków jednego modułu w gniazda drugiego powoduje ich samoczynny 
zatrzask, bez użycia dodatkowych blokad i pokręteł. Jest to system cechujący 
najnowocześniejsze stoły operacyjne w świecie.

Przesuw wzdłużny blatu 475 mm
w połączeniu z możliwością zamiany i konfigurowania segmentów blatu daje 
doskonałe możliwości monitorowania pacjenta ramieniem C na całej długości 
blatu. Przy tym konstrukcja blatu nie posiada poprzecznych metalowych belek, 
które utrudniałyby monitorowanie pacjenta.

Modułowa konstrukcja
Dzięki modułowej konstrukcji blatu użytkownik może rozbudowywać w 
przyszłości swój stół operacyjny o kolejne elementy i akcesoria (np. segmenty 
specjalistyczne), bez konieczności przeróbek i adaptacji.
Do środkowej części blatu można dodać wiele elementów (sekcje głowy i nóg, 
płyty przedłużające). System automatycznie wykrywa ustawienie konfiguracji i 
orientację blatu oraz rozpoznaje sekcje i akcesoria dołączone do modułu 
centralnego.

Napęd elektromechaniczny stołu
VANTO II posiada wysoko wydajny, elektromechaniczny układ napędowy stołu. 
Umożliwia on sterowanie wszystkimi funkcjami elektrycznymi z poziomu 
pilotów ręcznych zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, panelu 
sterowania na kolumnie czy panelu nożnego. Napęd jest bardzo cichy. 
Umożliwia jednoczesne wykonywanie przez stół kilku ruchów w sposób bardzo 
delikatny i w różnym tempie.

Dlaczego warto wybrać VANTO II
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Trzy rodzaje kolumn
Stół operacyjny VANTO II może posiadać jedną z trzech typów kolumn, które 
użytkownik może wybrać w zależności od swoich indywidualnych potrzeb:
1. Kolumna mobilna- posiadająca płaską podstawę na stopkach. Dedykowany 
wózek transportowy umożliwia odbiór i transport samego blatu, blatu z 
pacjentem lub całego stołu - blatu wraz z kolumną.
2. Kolumna mobilna plus- posiadająca płaską podstawę z dwoma ukrytymi 
pod nią kołami jezdnymi. Dedykowany wózek transportowy umożliwia odbiór i 
transport samego blatu, blatu z pacjentem lub całego stołu - blatu wraz z 
kolumną. Stół można przetaczać także przy użyciu mini platformy dokowanej do 
postawy kolumny.
3. Kolumna stacjonarna- jest na stałe zamocowana do podłogi i posiada 
możliwość obrotu do 340 stopni. Ta wersja pozwala lepiej dostosować ułożenie 
blatu na sali operacyjnej w zależności od rodzaju operacji.

1 2 3
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PRZEZNACZENIE stołu VANTO II

DODATKOWE FUNKCJE

Parametry wyrobu mogą być zmienione przez producenta z uwagi na rozwój techniczny wyrobu, a także w celu spełnienia 
indywidualnych wymagań użytkowników. Zdjęcia i rysunki wyrobów stanowią jedynie materiał poglądowy.

zakres regulacji wysokości (bez materacy)

pozycja Trendelenburga / Anty-Trendelenburga

przechyły boczne

regulacja dolnego segmentu oparcia pleców

regulacja segmentu podgłówka

regulacja podnóżków (góra – dół)

rozchylenie podnóżków w poziomie

przesuw wzdłużny blatu

funkcja Flex / Re�ex

maksymalne dopuszczalne obciążenie

długość całkowita (przy standardowej kon�guracji)

szerokość blatu (bez szyn akcesoryjnych

całkowita szerokość blatu 

600 – 1.150 mm

+/- 56°

+/- 35°

+90°/ -50°

+/- 53° lub +53° / -90°

+/- 90° (każdy niezależnie lub oba razem)

180°

475 mm

230° / 90°

453 kg

 2.142 mm

530 mm

590 mm

Wózki do transportu i dokowania blatów
VANTO II posiada wyjątkową funkcję dokowania i odbioru blatu 
wymiennego z czterech stron kolumny (wzdłużny lub boczny najazd 
wózka). Umożliwiają to dwa rodzaje wózków transportowych - wzdłużny lub 
poprzeczny, a każdy z nich występuje dodatkowo w trzech wersjach: ze stałą 
wysokością, z regulowaną wysokością oraz z regulowaną wysokością i 
przechyłami wzdłużnymi.

Procedura wymiany blatów
Wymiana blatów jest automatyczna, bardzo prosta i intuicyjna. Po aktywacji 
funkcji wymiany blatu wystarczy dojechać wózkiem transportowym do 
gniazd w kolumnie, a stół sam wykona bezpiecznie całą procedurę przejęcia 
lub oddania blatu (z pacjentem lub bez) z pacjentem automatycznie.

Chirurgia laparoskopowa Chirurgia klatki piersiowej w ułożeniu bocznym Chirurgia okrężnicy

CHIRURGIA OGÓLNA

DANE TECHNICZNE

System antykolizyjny
Stół posiada system bezpieczeństwa 
antykolizyjnego, który rozpoznaje dołączone 
sekcje (segmenty) do blatu stołu i może zapobiec 
kolizji z kolumną i/lub podłogą.



Operacja ramienia w pozycji „beach chair”
(„fotela plażowego”)

Operacja ramienia Operacja stawu biodrowego w ułożeniu bocznym
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PRZEZNACZENIE stołu
GINEKOLOGIA - UROLOGIA – PROKTOLOGIA

CHIRURGIA NACZYNIOWA

CHIRURGIA LARYNGOLOGICZNA

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

Chirurgia brzuszna Pozycja nerkowa w ułożeniu bocznym
(funkcja �ex)

Pozycja
ginekologiczno – urologiczno – 
proktologiczna w ułożeniu litotomicznym

Pozycja litotomiczna Pozycja litotomiczna z wykorzystaniem 
tacy na narzędzia

Chirurgia naczyniowa z wykorzystaniem
blatu z włókien węglowych

Operacja tarczycy
Operacja gruczołów Artroskopia ramienia w ułożeniu bocznym



Chirurgia kręgosłupa

PRZEZNACZENIE stołu

ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA

Artroskopia kolana Operacja biodra z zastosowaniem 
przystawki ortopedycznej

Operacja kości udowej

Operacja kości piszczelowej

NEUROCHIRURGIA

NEUROCHIRURGIA
PEDIATRIA

Chirurgia głowy w ułożeniu skłonnym Chirurgia głowy w ułożeniu na wznak

Operacja głowy w pozycji „beach chair” 
(„fotela plażowego”)

Chirurgia kręgosłupa Pozycja unieruchamiająca głowę

Chirurgia kręgosłupa
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ASSO

Modułowość i elastyczność

Uniwersalność i elastyczność w jednym stole

Wyjątkowa modułowość stołu ASSO zwiększa funkcjonalność 
sali operacyjnej.
Pozwala m.in. na szybką i łatwą zmianę kon�guracji stołu 
zgodnie z wymaganiami specy�ki danego zabiegu 
chirurgicznego, a tym samym dostosowanie do potrzeb 
personelu sali operacyjnej.

Centralna część blatu stołu

Centralna część blatu posiada napędy 
segmentów z obu stron (segment oparcia 
pleców i segment nóg). Nie wymaga 
dodatkowej sekcji elektrycznej
dla elektromechanicznych regulacji i pozwala 
na wykonanie wszystkich czynności 
chirurgicznych bez potrzeby przemieszczania 
pacjenta.

System łączników

Innowacyjny system “Fix Torque” pozwala na 
zaczepianie /odczepianie sekcji (segmentów) 
stołu operacyjnego w bezpieczny i szybki 
sposób jednym ruchem bez użycia 
dodatkowych zacisków, śrub lub pokręteł.

Stabilność

Kolumna

System stopek elektrohydraulicznych sterowanych z pilota 
lub panelu blokuje stół w wymaganej pozycji i tym samym 
zapewnia maksymalną stabilność dla każdego typu operacji.

System antykolizyjny

Stół ASSO posiada zaawansowany system antykolizyjny blatu 
stołu zapobiegający ryzyku kontaktu blatu z podłożem.

W kolumnie znajdują się wszystkie podzespoły 
elektroniczne, sterujące, zasilające oraz elementy 
mechaniczne niezbędne do pracy całego systemu.

Panel sterowania zintegrowany z kolumną

Zintegrowany panel sterowania umieszczony w kolumnie 
stołu pozwala wykonać wszystkie ruchy elektromechaniczne 
i elektrohydrauliczne zarówno kolumny jak i blatu stołu. 
Ponadto posiada świecące wskaźniki stanu naładowania 
baterii oraz prawidłowej transmisji danych.

Mobilność

Zwrotność stołu ASSO zapewniają cztery duże podwójne 
obrotowe koła, które pozwalają na łatwą kontrolę nad stołem 
nawet w wąskich przestrzeniach. W opcji piąte koło z 
napędem elektrycznym lub mechaniczne, ułatwiające 
manewrowanie stołem podczas przetaczania.

Podstawa o minimalnym rozmiarze

Podstawa stołu ASSO zapewnia maksymalną stabilność i 
ergonomię. Zapobiega to kolizjom z chirurgiem, 
personelem sali operacyjnej i innymi urządzeniami 
(np. ramieniem C itp.)



PRODUCENT:

S
TO

Ł
Y

 O
P

E
R

A
C

Y
JN

E

FORMED Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Leśnianka 97, 34 -300 Żywiec
tel. +48 33 819 45 94, fax +48 33 819 46 21
e-mail: formed@formed-eu.pl  

www.formed-eu.pl

Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa
zgodnie z Dyrektywą Europejską  93/42/EEC
oraz Ustawą o wyrobach medycznych  

Dlaczego warto wybrać ASSO

Wymienne moduły blat
Elementy blatu (moduły) mogą być zamieniane kolejnością, a łączone są z sobą 
precyzyjnym i bezpiecznym hakowym systemem „Fix Torque”. Technika ta 
pozwala na szybką zamianę lub dokładanie modułów. Proste wprowadzenie 
haków jednego modułu w gniazda drugiego powoduje ich samoczynny 
zatrzask, bez użycia dodatkowych blokad i pokręteł. Jest to system cechujący 
najnowocześniejsze stoły operacyjne w świecie.

Modułowa konstrukcja
Dzięki modułowej konstrukcji blatu użytkownik może rozbudowywać w 
przyszłości swój stół operacyjny o kolejne elementy i akcesoria (np. segmenty 
specjalistyczne), bez konieczności przeróbek i adaptacji.

Aż 454 kg
To niemal pół tony! Taką dopuszczalną nośność posiada stół operacyjny ASSO! 

Nisko opuszczany blat
60 cm nad podłożem (bez materaca) – tak nisko możemy opuścić blat dla 
wygody operującego!

Nawet 32 pozycje operacyjne! 
Tyle można zaprogramować w pamięci pilota LCD i szybko wywołać dowolną z 
nich w razie potrzeby!

Automatycznie regulowana prędkość ruchów
Stół automatycznie modyfikuje prędkość ruchów poszczególnych sekcji dla 
równoczesnego uzyskania ich pozycji zero, a także dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentom otyłym! 
Ponadto system sterowania stołem wyposażony jest w protokoły ciężkości 
pacjenta. Wybór zakresu wagi pacjenta automatycznie przystosowuje prędkość 
ruchów i ich zakresy do tejże wagi.

Mobilność
Stół operacyjny ASSO ma dużą i bezpieczną zwrotność oraz mobilność dzięki 
czterem obrotowym dużym kółkom. Umożliwiają one łatwe manewrowanie 
stołem nawet w wąskich przestrzeniach. Kółka mają specjalną osłonę, która 
chroni przed przypadkowym uderzeniem, a także dostępem pyłu. Piąte koło 
elektryczne (opcjonalne) zapewnia łatwe przetaczanie stołu w przypadku 
transportu otyłych pacjentów.

Piąte koło (opcja) pozwala użytkownikowi wygodnie i bezpiecznie poruszać 
stołem w przypadku długiej drogi przejazdu lub w przypadku transportu 
otyłych pacjentów. To napędzane silnikiem koło może być aktywowane przez 
przewodowy pilot zdalnego sterowania.

Blokowanie stołu do podłoża
Stół operacyjny ASSO posiada system elektrohydraulicznie wysuwanych stopek, 
aktywowany z pilota lub z panelu sterującego. Pewnie blokuje on stół do 
podłóża, kompensując przy tym jego  ewentualne nierówności.
Stół operacyjny ASSO może być opcjonalnie wyposażony w piąte, wysuwane 
pod podłożem koło z napędem elektrycznym, lub mechaniczne, ułatwiające 
manewrowanie stołem podczas przetaczania.

Komfort użytkowania
ASSO zapewnia maksymalny komfort nawet w przypadku długotrwałych 
zabiegów – a to głównie dzięki miękkim materacom przeciwodleżynowym oraz 
cichym i płynnym regulacjom elektrycznym, które poprawiają komfort i 
bezpieczeństwo pacjenta. Materace są przezierne dla promieni RTG. Posiadają 
właściwości antystatyczne, są odejmowalne, szczelne i  łatwe do dezynfekcji. 
Użytkownik może wybrać wyjątkowo miękkie materace wiskoelastyczne o 
grubości 8 cm z pamięcią kształtu, lub materace z pianki spienionej o grubości 
6-7 cm, wypukłe w części środkowej
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FORMED Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Leśnianka 97, 34 -300 Żywiec
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www.formed-eu.pl

Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa
zgodnie z Dyrektywą Europejską  93/42/EEC
oraz Ustawą o wyrobach medycznych  

Parametry wyrobu mogą być zmienione przez producenta z uwagi na rozwój techniczny wyrobu, a także w celu spełnienia 
indywidualnych wymagań użytkowników. Zdjęcia i rysunki wyrobów stanowią jedynie materiał poglądowy.

Regulacje elektrohydrauliczne:

zakres regulacji wysokości (bez materacy) 

pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga

przechyły boczne

Regulacje elektromechaniczne:

regulacja dolnego segmentu oparcia pleców

wypiętrzenie klatki piersiowej 

wypiętrzenie nerkowe

regulacja podnóżków (góra – dół)

przesuw wzdłużny blatu 

funkcja Flex / Re�ex 

Regulacje manualne:

regulacja segmentu podgłówka 

rozchylenie podnóżków w poziomie 

maksymalne dopuszczalne obciążenie 

długość całkowita (przy standardowej kon�guracji) 

szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych) 

całkowita szerokość blatu

600 – 1.060 mm

+/- 35°

+/- 27°

+90°/ -50°

+90°/ -50°

+90°/ -50°

+/- 90° (każdy niezależnie lub oba razem)

400 mm

230° / 90°

+/- 53° lub +53° / -90°

180°

454 kg

 2.142 mm

530 mm

590 mm

DANE TECHNICZNE

DODATKOWE FUNKCJE
ASSO

System antykolizyjny
ASSO posiada system bezpieczeństwa antykolizyjnego, który 
rozpoznaje dołączone sekcje (segmenty) do blatu stołu i może 
zapobiec kolizji z kolumną i / lub podłogą.

PRZEZNACZENIE stołu ASSO (przykładowe pozycje chirurgiczne)

CHIRURGIA OGÓLNA
GINEKOLOGIA – UROLOGIA – PROKTOLOGIA
CHIRURGIA NACZYNIOWA
CHIRURGIA LARYNGOLOGICZNA
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
PEDIATRIA
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FORMED Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Leśnianka 97, 34 -300 Żywiec
tel. +48 33 819 45 94, fax +48 33 819 46 21
e-mail: formed@formed-eu.pl  

www.formed-eu.pl

Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa
zgodnie z Dyrektywą Europejską  93/42/EEC
oraz Ustawą o wyrobach medycznych  

Regulacje elektrohydrauliczne:

zakres regulacji wysokości (bez materacy)

pozycja Trendelenburga / Anty-Trendelenburga

przechyły boczne 

regulacja dolnego segmentu oparcia pleców 

regulacja podnóżków (góra – dół) 

przesuw wzdłużny blatu 

funkcja Flex / Re�ex 

Regulacje manualne:

regulacja segmentu podgłówka 

rozchylenie podnóżków w poziomie 

maksymalne dopuszczalne obciążenie 

długość całkowita (przy standardowej kon�guracji)  

szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych) 

całkowita szerokość blatu 

- Mobilny stół operacyjny
- Uniwersalny stół do wszystkich rodzajów operacji - w zależności od konfiguracji i 
dobranego wyposażenia dodatkowego.
- Regulacje ustawień kolumny i blatu – elektrohydrauliczne i manualne
- Różne rodzaje blatów w systemie modułowym, z mocowaniem hakowym
- Szeroka gama wyposażenia specjalistycznego

Cechy wyróżniające:
- Modułowy blat stołu z segmentem centralnym ze zintegrowaną dolną płytą oparcia 
pleców, do których można dokładać różne segmenty, z unikatowym, szybkim, 
precyzyjnym i bezpiecznym hakowym systemem łączenia segmentów „Fix Torque”
- Pilot przewodowy lub bezprzewodowy z dotykowym wyświetlaczem LCD i 
zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem
- Awaryjny panel sterowania umieszczony na kolumnie, z zabezpieczeniem przed 
przypadkowym użyciem
- System antykolizyjny 
- Piąte koło sterowane elektrycznie (opcja) lub mechaniczne

Technologia wykonania:
- Ergonomiczna, wąska podstawa z bliskim dostępem chirurga do stołu
- Blat całkowicie przezierny dla promieni RTG na całej długości
- Stół wykonany ze stali nierdzewnej poddanej elektropolerowaniu
- Materace antystatyczne, przeciwodleżynowe odlewane z poliuretanu spienionego 
lub wiskoelastyczne z „pamięcią kształtu”

VITA

Vita na Twojej sali operacyjnej

Parametry wyrobu mogą być zmienione przez producenta z uwagi na rozwój techniczny wyrobu, a także w celu spełnienia 
indywidualnych wymagań użytkowników. Zdjęcia i rysunki wyrobów stanowią jedynie materiał poglądowy.

575 – 1.075 mm

+/- 30°

+/- 25°

+80°/ -40°

+50°/- 90°

350 mm

220°/100°

+/- 53° lub +53° / -90°

180°

454 kg

 2.142 mm

530 mm

590 mm

DANE TECHNICZNEOgólne informacje
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FORMED Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Leśnianka 97, 34 -300 Żywiec

tel. +48 33 819 45 94, fax +48 33 819 46 21
e-mail: formed@formed-eu.pl

www.formed-eu.pl

Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa
zgodnie z Dyrektywą Europejską  93/42/EEC
oraz Ustawą o wyrobach medycznych  

Regulacje elektrohydrauliczne:

zakres regulacji wysokości (bez materacy)

pozycja Trendelenburga / Anty-Trendelenburga

przechyły boczne 

regulacja dolnego segmentu oparcia pleców 

regulacja podnóżków (góra – dół) 

przesuw wzdłużny blatu 

funkcja Flex / Re�ex 

Regulacje manualne:

regulacja segmentu podgłówka 

rozchylenie podnóżków w poziomie 

maksymalne dopuszczalne obciążenie 

długość całkowita (przy standardowej kon�guracji)  

szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych) 

całkowita szerokość blatu 

OPT 40/1 OPT 30/1

- Mobilny stół operacyjny
- Funkcje sterowane elektrohydraulicznie i manualnie
- Uniwersalny stół do wszystkich rodzajów operacji – w zależności od 
konfiguracji i dobranego wyposażenia dodatkowego.
- Panel sterujący zintegrowany z kolumną oraz pilot przewodowy lub 
bezprzewodowy

Cechy wyróżniające:
- Przyjazny w użyciu, łatwy w obsłudze, bezpieczny
- Modułowy blat stołu z licznymi segmentami
- Blat doskonale przezierny dla promieni RTG

Technologia wykonania:
- Ergonomiczna podstawa „H” z bliskim dostępem chirurga do stołu
- Stół wykonany ze stali nierdzewnej poddanej elektropolerowaniu
- Piąte koło dla ułatwienia manewrowania stołem (opcja)
- Pewne, mechaniczne blokowanie stołu do podłoża za pomocą dźwigni 
nożnej

Ogólne informacje

- Mobilny stół operacyjny
- Funkcje sterowane elektrohydraulicznie i manualnie
- Uniwersalny stół do wszystkich rodzajów operacji – w zależności od 
konfiguracji i dobranego wyposażenia dodatkowego.
- Panel sterujący zintegrowany z kolumną oraz pilot przewodowy lub 
bezprzewodowy

Cechy wyróżniające:
- Przyjazny w użyciu, łatwy w obsłudze, bezpieczny
- Modułowy blat stołu z licznymi segmentami
- Blat doskonale przezierny dla promieni RTG
- W opcji blat segment oparcia pleców z mechanicznym wypiętrzeniem 
klatki piersiowej

Technologia wykonania:
- Ergonomiczna podstawa „H” z bliskim dostępem chirurga do stołu
- Stół wykonany ze stali nierdzewnej poddanej elektropolerowaniu
- Piąte koło dla ułatwienia manewrowania stołem (opcja)
- Pewne, mechaniczne blokowanie stołu do podłoża za pomocą dźwigni 
nożnej

Ogólne informacje

Parametry wyrobu mogą być zmienione przez producenta z uwagi na rozwój techniczny wyrobu, a także w celu spełnienia 
indywidualnych wymagań użytkowników. Zdjęcia i rysunki wyrobów stanowią jedynie materiał poglądowy.

Regulacje elektrohydrauliczne:

zakres regulacji wysokości (bez materacy) 

pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga

przechyły boczne

regulacja dolnego segmentu oparcia pleców

przesuw wzdłużny blatu 

funkcja Flex / Re�ex 

automatyczne poziomowanie

Regulacje manualne:

regulacja segmentu podgłówka

regulacja podnóżków (góra-dół) 

rozchylenie podnóżków w poziomie 

dopuszczalne obciążenie 

długość całkowita (przy standardowej kon�guracji) 

szerokość bez szyn akcesoryjnych) 

całkowita szerokość 

700 – 1.060 mm

+/- 30°

+/- 20°

+85°/ -35°

250 mm

215°/ 90°

+35°/ -72°

+25°/ -90°

140° lub 180°

270 kg

2.107 mm

480 mm

522 mm

Regulacje elektrohydrauliczne:

zakres regulacji wysokości (bez materacy) 

pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga

przechyły boczne

funkcja Flex / Re�ex

automatyczne poziomowanie

Regulacje manualne:

regulacja segmentu podgłówka

regulacja dolnego segmentu oparcia pleców

regulacja podnóżków (góra-dół)

rozchylenie podnóżków w poziomie

wypiętrzenie w oparciu pleców regulowane korbą (opcja) 

długość całkowita

szerokość bez szyn akcesoryjnych)

całkowita szerokość

dopuszczalne obciążenie  

650 – 1.010 mm

+/- 30°

+/- 20°

215°/ 107°

+35°/ -55°

+73°/ -75°

+25°/ -90°

140° lub 180°

2.077 mm

480 mm

522 mm

270 kg

DANE TECHNICZNE OPT 40/1 OPT 40/1

OPT 30/1

OPT 30/1

270 kg



Wysokiej klasy produkty HICO do hipotermii i hipertermii zostały 
opracowane zgodnie z najnowszymi światowymi trendami w tej 
dziedzinie. Umożliwiają kontrolowanie temperatury ciała pacjenta w 
prosty, nieskomplikowany i bezpieczny sposób. Jednostka zasilająca 
sterowana mikroprocesorem, w połączeniu z matami różnych 
rozmiarów i typów z przepływającą w nich wodą zapewniają wysoką 
skuteczność w różnych dziedzinach medycyny, gdzie wymagana jest 
dokładna kontrola temperatury ciała. 

Przekazywanie temperatury następuje poprzez kontakt powierzchniowy. 
Systemy do przekazywania temperatury wykorzystują cyrkulację wody 
pomiędzy matami a jednostką zasilającą. Dzięki dobrym właściwościom 
przewodzenia i wysokiej pojemności cieplnej woda jest 
idealnym–bezpiecznym i efektywnym przewodnikiem.

Krótki czas nagrzewania lub chłodzenia mat

Zamknięty system dystrybucyjny zapewniający higienę (bez dostępu powietrza)

Wyższa skuteczność chłodzenia lub podgrzewania w stosunku do systemów elektrycznych i powietrznych 

Precyzyjna kontrola przekazywanego ciepła lub zimna 

Możliwość stosowania różnego rodzaju mat o różnych wymiarach w jednym systemie 

Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania poprzez brak elektrycznych złączy w matach

SYSTEM DO OGRZEWANIA

SYSTEM DO OGRZEWANIA

W wersjach:
- wolnostojącej do postawienia  np. 
  na stoliku zabiegowym 
-ruchomej na mobilnym stojaku do
  zawieszenia na listwie

SYSTEMY DO OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA

W wersjach:
-wolnostojącej do postawienia  np.
 na stoliku zabiegowym
-ruchomej na mobilnym stojaku

Dane techniczne:
Zasilanie: 220-230VAC/50Hz
Pobór energii: 530 W
Regulacja temperatury: 35°-39°
Zawartość wody w urządzeniu: 
min. 0,7l max. 1,4l
Wydajność pompy: do 19l/min
Czas nagrzewania 
(od 20°C do 37°C) od 5 do 10 min
Wyłącznik bezp.: przy temp. 41,1-41,5°C
System bezpieczeństwa: I, BF
Klasa ryzyka: wg normy 93/42/EEC IIb
Waga (pusty): 7 kg
Poziom hałasu: <ok 35 dB (A) (1m)
Głośność alarmu: >55 dB (A) (3m)
Wymiary: 200x290x330 mm

Dane techniczne:
Zasilanie: 220-230VAC/50Hz
Pobór energii: 320W
Regulacja temperatury: 15°-39°
Zawartość wody w urządzeniu: 
min. 0,5l max. 0,8l
Wydajność pompy: do 5,5l/min
Czas schładzania 
(od 20°C do 15°C) od 5 do 10 min
Czas nagrzewania
(od 20°C do 37°C) od 5 do 10 min
Wyłącznik bezp.: przy temp. 41,1-41,5°C
System bezpieczeństwa: I, BF
Klasa ryzyka: wg normy 93/42/EEC IIb
Waga (pusty): 17 kg
Poziom hałasu: <ok 50 dB (A) (1m)
Głośność alarmu: >55 dB (A) (3m)
Wymiary: 200x290x440 mm

nr kat. 59 00 01 nr kat. 54 00 01

W wersjach:
-wolnostojącej 
-ruchomej na mobilnym stojaku

Dane techniczne:
Zasilanie: 220-230VAC/50Hz
Pobór energii: 440 W
Regulacja temperatury: 5°-40°
Zawartość wody w urządzeniu: 
min. 1,0l max. 2,0l
Wydajność pompy: do 7l/min
Czas schładzania 
(od 20°C do 5°C) od 5 do 10 min
Czas nagrzewania
(od 20°C do 37°C) od 5 do 10 min
Wyłącznik bezp.: ok. 4°C i 41,1-41,5°C
System bezpieczeństwa: I, BF
Klasa ryzyka: wg normy 93/42/EEC IIb
Waga (pusty): około 25 kg
Poziom hałasu: <ok 45 dB (A) (1m)
Głośność alarmu: >55 dB (A) (3m)
Wymiary: 200x600x510 mm 

nr kat. 60 00 01

AQUATHERM 660
VARIOTHERM 550 VARIOTHERM 555

Dlaczego warto wybrać HICO
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Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa
zgodnie z Dyrektywą Europejską  93/42/EEC
oraz Ustawą o wyrobach medycznych  

SYSTEMY HIPOTERMICZNE oraz HIPERTERMICZNE

niezwykle szeroki zakres  
regulacji temperatury



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni maty 
dzięki unikalnej strukturze plastra miodu.

Maty są przepuszczalne dla promieni RTG, lekkie, wytrzymałe i 
elastyczne.  Nie zawierają lateksu ani ftalanów.

Maty są łatwe w czyszczeniu i bezpieczne w eksploatacji, ponieważ 
są pozbawione połączeń elektrycznych.

Mata na pacjenta- 60x70 cm-REF 550025
Mata na pacjenta -120x70 cm -REF 550026
Mata intensywna -170x50 cm -REF 550046
Mata intensywna -92x50 cm -REF 550047
Mata chirurgiczna-170x35 cm- REF 550048
Mata chirurgiczna- 92x35 cm -REF 550049
Mata dziecięca -50x30 cm - REF 550044
Pokrowiec na matę dziecięcą - REF 310040
Mankiet chłodzący - Typ A 38 x 26 cm- REF 550081
Pakiet - Typ A- REF 550091
Mankiet chłodzący - Typ D 27 x 11 cm – REF 550084
Pakiet — Typ D- REF 550094

152 x 61 cm - REF 550060
76x61 cm - REF 550061
51x36 cm - REF 550063

Regulowana osłona głowy ( tylko do chłodzenia) - REF 550089

Regulowana kamizelka chłodząca - REF 550087

Lekkie, przyjazne dla skóry maty/koce do jednorazowego 
użytku nad i/lub pod pacjentem

Aquatherm 660 Variotherm 550 Variotherm 555Stojaki i wsporniki 
Stojak zabezpieczający odporny na przechyły (4 koła) REF 602810

Statyw na 5 kołach, w tym belka pionowa i płyta nośna REF 530002

Statyw na 5 kołach, w tym belka pionowa i wspornik zaciskowy REF 590002

Wspornik zaciskowy do mocowania urządzenia do stojaka z 5 kółkami, szyny ściennej 

lub stołu operacyjnego REF 592900

-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X

X

-

-

-

Przedłużacze
Przedłużenie węża (3 m), z szybkozłączkami, do podłączenia urządzenia i maty 

wodnej HICO REF 550022

Przedłużenie węża (3 m), z szybkozłączkami, do podłączenia urządzenia i 

jednorazowych mat REF 550069

Izolowane przedłużenie węża (2 m), z szybkozłączkami, do podłączenia urządzenia i 

wielofunkcyjnych mat wodnych REF 600022

1

2

3

5

6

7

4
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Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa
zgodnie z Dyrektywą Europejską  93/42/EEC
oraz Ustawą o wyrobach medycznych  

MATY I KOCE GRZEWCZE

Maty wodne (wielofunkcyjne)

21

3

Dostępne maty: Dostępne maty:

2 31 4

4

2 3 4 6 71 5

Maty wodne (wielofunkcyjne) Maty jednorazowego użytku Soft -Temp 



Dlaczego warto wybrać MATERACE ŻELOWE

MATERACE ŻELOWE

Podkłady pod głowę i szyję

Podkłady pod pięty lub łydki i stopy

numer katalog. numer katalog. numer katalog.wymiary cm wymiary cm

wymiary cmwymiary cm

wymiary cm wymiary cm

AP051 35 x 15 x 7,5

AP031 20 x 11 x 7  

AP110 27 x 23 x 7

AP033 17 x 18 x 1,3

AP001

AP002

AP003

AP004

AP011

AP012

AP013

AP014

AP022

AP023

AP801

AP804

31 x 23 x 1

55 x 52 x 1

9 x 4 x 2

14 x 6 x 3,5

20 x 7,5 x 4,5

20 x 7,5 x 7,5

9 x 4 x 2 

14 x 6 x 3,5

20 x 7,5 x 4,5

20 x 7,5 x 7,5

28 x 23 x 14,5

23 x 1 9 x 13

Przeciwodleżynowe podkłady żelowe i pozycjonery zapewniają ochronę 
na całej powierzchni stołu  operacyjnego i mogą być używane przy 
rożnych ułożeniach pacjenta. Pozycjonery oraz maty są elastyczne, 
miękkie, wygodne i równomiernie rozkładają  ciężar ciała   na całej 
powierzchni. Szeroka gama oferowanych przez nas pozycjonerów i 
podkładów żelowych zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjenta. 
Pozycjonery te mogą być wykorzystywane w pediatrii, neonatologii oraz 
w opiece młodzieży i dorosłych.

Ochrona miejsc ucisku ciała przed bólem poprzez równomierny rozkład ciężaru pacjenta i redukcję ucisku

Zabezpieczenie przed powstawaniem odleżyn poprzez obniżanie nacisku powierzchniowego zapewniającego utrzymanie 
na odpowiednim poziomie krążenie krwi

Poprawa cyrkulacji powietrza dla polepszenia komfortu pacjenta a przez to idealne w długotrwałej opiece nad pacjentami

Równomierny rozkład ciężaru pacjenta

Redukcja ucisku

Zabezpieczenie pacjenta w ustalonej pozycji

Wielokrotnego użytku, lekkie i uniwersalne w obsłudze

Mogą współpracować z systemami do ogrzewania i schładzania pacjenta (podgrzewanie do 50°c, (temperatura pracy w 
zakresie od -8°c do + 50°c

Materiały z których są wykonane nie powodują podrażnień i uczuleń

Czyszczenie i dezynfekcja przy pomocy ogólnodostępnych środków

numer katalog.

numer katalog. wymiary cmnumer katalog. numer katalog.

wymiary cmnumer katalog.

wymiary cm

17 x 10,5 x 5 AP032

numer katalog.

AP034 17 x 23 x 1,3

wymiary cmnumer katalog.
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MATERACE ŻELOWE

AP111

(zestaw: 4 sztuki)

19 x 17,5 x 10 AP050-1 lewy

AP050-2 prawy

71/58 x 20 x 7,6

71/58 x 20 x 7,6

AP101 71 x 50 x 10

Pozycjonery uniwersalne

numer katalog. numer katalog. numer katalog.wymiary cm wymiary cmwymiary cm wymiary cm numer katalog.

Pozycjonery klatki piersiowej i boczne

numer katalog. numer katalog. numer katalog.wymiary cm wymiary cm wymiary cm

Podkłady pod ręce

AP601 50,5 x 8,5 x 0,8

Pasy mocujące

numer katalog. wymiary cm numer katalog. wymiary cm

AP071

AP072

40 x 12,5 x 2

60 x 12,5 x 2

AP041

AP042

AP043

30 x 15 x 10

40 x 15 x 10

50 x 15 x 10

AP091

AP092

AP093

AP095

AP096

AP097

16 x 8 x 4,5

33 x 7 x 5

33 x 13 x 6

25 x 12,5 x 5

38 x12,5 x 6,3

50 x 12,5 x 7

AP049-1

AP049-2

AP049-3

30 x 16 x 13/9

40 x 16 x 13/9

50 x 16 x 13/9

AP047-1

AP047-3

AP048-1

AP048-3

15 x 5 x 5

25 x 5 x 5

15 x 7,5 x 7,5

25 x 7,5 x 7,5

Podkłady na stół operacyjny

numer katalog. numer katalog. numer katalog.wymiary cm wymiary cm wymiary cm numer katalog. wymiary cm numer katalog. wymiary cm

AP304 (głowa)

AP410 W (tułów)

AP411 W/C (nogi)

50 x 25 x 1

100 x 50 x 1

50 x 50 x 1

AP061

AP062

50 x 50 x 1,6

115 x 50 x 1,6

AP302

AP303

AP304

AP305

99 x 50 x 1

50 x 50 x 1

50 x 25 x 1

10 x 38 x 1

AP306

AP307

AP402

AP403

42 x 15 x 1

10 x 61 x 1

183 x 50 x 1

117 x 50 x 1

AP414

AP415

AP417

60 x 60 x 2,5

90 x 50 x 2,5

10 x 15 x 2

wymiary cm

AP904

AP905

31 x 4 x 1

44 x 4,5 x 1

numer katalog.

AP073

AP074

AP075

AP076

40 x 12,5 x 6

60 x 12,5 x 6

50 x 12,5 x 6

63 x 12,5 x 6

materiał żel+pianka

numer katalog. wymiary cm
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