
MOBILNY STÓŁ OPERACYJNY



OPT SurgiSystems to włoska marka i producent najwyższej jakości stołów 
operacyjnych oraz akcesoriów. Siedziba, a zarazem zakład produkcyjny OPT znajdują 
się w malowniczym Calliano (prowincja Trydent), we Włoszech. Od prawie 100 lat OPT 
rozwija swoje konstrukcje stołów operacyjnych aby procedury medyczne na stołach 
były prostsze, mniej inwazyjne i bezpieczniejsze dla pacjenta. 
Te długie lata doświadczeń i rozwoju połączone z rozwojem technologii i innowacjami 
pozwalają dziś firmie OPT plasować się wśród światowych liderów w swoim 
sektorze posiadając instalacje na całym świecie. OPT ściśle współpracuje z wieloma 
nowoczesnymi szpitalami po to, aby wciąż podnosić jakość swoich produktów i 
dostosowywać się do nowych technik operacyjnych, wiedzy i procedur.
W rezultacie OPT SurgiSystems został jednym z liderów na rynku międzynarodowym 
stale pracując nad rozwojem i doskonałością. 
Bliska współpraca z użytkownikami i dbałość o każdy szczegół są podstawą sukcesu 
OPT.



Dedykowane dla Ciebie,

bo troszczysz się o nas.



Mobilny stół operacyjny ASSO zawiera w sobie wszystkie zdobycze technologii i wiedzy 
firmy OPT z prawie 100-letniej jej historii. W oparciu o tradycję OPT i ciągły rozwój 
technologiczny, firma stworzyła mobilny stół operacyjny z zaawansowaną technologią 
i najwyższymi parametrami pracy, ale też łatwy i intuicyjny w trakcie użytkowania. 
Stół operacyjny ASSO, nawet przy swoich ekstremalnych ustawieniach zapewnia 
bezpieczeństwo i komfort pacjenta oraz użytkownika. Jest to najnowocześniejszy 
produkt biorąc pod uwagę kryteria innowacyjne i estetyczne, a jednocześnie 
jest racjonalny w każdym szczególe, bezpieczny w użytkowaniu i wszechstronny. 

Na etapie projektowania stołu przestrzegano trzech najważniejszych zasad:

1. Troska o pacjenta. ASSO zapewnia maksymalny komfort nawet w przypadku 
długotrwałych zabiegów – a to głównie dzięki miękkim materacom 
przeciwodleżynowym oraz cichym i płynnym regulacjom elektrohydraulicznym 
oraz elektromechanicznym, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

2. Troska o operujących. ASSO spełnia wszystkie wymagania różnych specjalności 
chirurgicznych. Pozycjonowanie pacjenta odbywa się w sposób precyzyjny 
i szybki dzięki pełnej modułowości blatów oraz unikatowemu systemowi 
łączenia i blokowania segmentów blatu. Ponadto  system antykolizyjny 
samoczynnie rozpoznaje segmenty, które zostały dodane do blatu. Innowacyjne 
oprogramowanie sterowania stołem pozwala chirurgowi na perfekcyjny ogląd 
całego pola operacyjnego.

3. Troska o szpitale: Korzystanie z ASSO z uniwersalnym blatem pozwala na lepszą 
organizację  logistyki w multidyscyplinarnych salach operacyjnych. Dzięki jego 
modułowości, blat stołu można z łatwością dostosować do każdej dyscypliny 
chirurgicznej bez potrzeby zakupu dla bloku operacyjnego dodatkowych 
specjalistycznych stołów.

Inteligentny stół operacyjny - proste 
tworzenie złożonych rzeczy.

Życie stało się prostsze.

ASSO ułatwia pracę na sali operacyjnej i zwiększa bezpieczeństwo zarówno personelu, 
jak i pacjentów. Zawiera systemy, takie jak automatyczne wykrywanie blatu i jego 
orientacji oraz system antykolizyjny zapobiegający kolizji blatu z podłogą. Funkcje te 
umożliwiają użytkownikowi bezpieczne ustawienie dowolnej pozycji stołu. Ponadto 
innowacyjny system Fix Torque umożliwia zaczepianie / odczepianie sekcji roboczych 
blatu w bezpieczny i szybki sposób  jednym ruchem bez użycia dodatkowych 
zacisków, śrub lub pokręteł.

Blat stołu operacyjnego ASSO posiada modułową konstrukcję z pojedynczą sekcją 
centralną, do której można dodawać wiele innych sekcji w różnych konfiguracjach 
(segment oparcia pleców z płytą dolną i górną, segment podgłówka, segmenty 
podnóżków, segmenty dodatkowe specjalistyczne dedykowane do różnych operacji 
w tym również z włókien węglowych). Dzięki specjalnym czujnikom stół jest w stanie 
automatycznie wykryć bieżącą konfigurację, ustawienie i orientację stołu. Ponadto 
ASSO oferuje szeroką gamę akcesoriów, aby pojedynczy blat mógł wystarczyć na 
potrzeby niemal każdej procedury chirurgicznej.

ASSO posiada regulacje elektryczne wszystkich swoich elementów oraz 
zaawansowane oprogramowanie w pełni uwzględniające bezpieczeństwo zarówno 
użytkownika jak i pacjenta. Na przykład, stół automatycznie modyfikuje prędkość 
ruchów poszczególnych sekcji.

Stół jest całkowicie przezierny dla promieni RTG na całej swej długości. Dlatego 
pozwala na racjonalne, łatwe użycie ramienia C i wykonywanie zdjęć rentgenowskich 
na całej długości blatu, co możliwe jest dzięki funkcji przesuwu wzdłużnemu. Wybór 
segmentów blatu wykonanych z włókien węglowych dołączanych do sekcji centralnej 
pozwalają uzyskać całkowitą przezierność 360°.

ASSO został zaprojektowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne, które spełniają potrzeby zarówno chirurga jak i pacjenta. Aby osiągnąć 
najlepszą wydajność również pod względem bezpieczeństwa, ASSO oferuje możliwość 
ustawienia różnych protokołów bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją wymagania 
danej operacji chirurgicznej. Ponadto ASSO jest wyposażony w najbardziej 
innowacyjne systemy bezpieczeństwa, które chronią przed nieoczekiwanymi 
zdarzeniami.

Modułowość
i uniwersalność

Automatyzacja

Przezierność 
RTG

Technologia

Prostota
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Precyzja i ruch

Stół operacyjny ASSO posiada wysoką zwrotność oraz mobilność dzięki czterem 
obrotowym dużym podwójnym kołom. Umożliwiają one łatwe manewrowanie  
stołem nawet w wąskich przestrzeniach. Koła posiadają specjalną osłonę, która 
chroni je przed przypadkowym uderzeniem a także przed zabrudzeniami. Piąte koło 
mechaniczne (w opcji) zapewnia łatwe przesuwanie stołu w przypadku transportu 
otyłych pacjentów.

ASSO posiada system elektrohydraulicznie wysuwanych stopek sterowanych z pilota 
i panelu sterującego, które mogą zablokować stół, zapewnić jego maksymalną 
stabilność.

Stół operacyjny ASSO opcjonalnie może być wyposażony w piąte elektrycznie 
sterowane wysuwane koło. Piąte koło pozwala użytkownikowi wygodnie i bezpiecznie 
przemieszczać stół w przypadku długiej drogi przejazdu lub w przypadku transportu 
otyłych pacjentów. Koło jest napędzane silnikiem i  aktywowane z pilota.

Uniwersalność i elastyczność w jednym stole

ASSO  to najnowocześniejszy produkt w swojej kategorii pod względem 
funkcjonalności, innowacyjności, designu, bezpieczeństwa i wszechstronności. 
To uniwersalny stół nadający się do wszystkich specjalności chirurgicznych.

Stół został zaprojektowany tak, aby uprościć codzienne czynności personelu sali 
operacyjnej i zwiększyć bezpieczeństwo oraz komfort pacjentów, w tym zapobiec 
obrażeniom spowodowanymi odleżynami. Podstawa stołu jest zwarta i ma niewielkie 
wymiary, aby umożliwić lepszy dostęp chirurga do obszaru operacyjnego.

ASSO posiada całkowicie modułowy blat z jedną centralną sekcją, do której 
można dołączyć inne segmenty (segment oparcia pleców z płytą dolną i górną, 
segment podgłówka, segmenty podnóżków, segmenty dodatkowe specjalistyczne 
dedykowane do różnych operacji w tym również z włókien węglowych). 
ASSO pozwala na konfigurowanie blatu stołu poprzez mocowanie dodatkowych 
sekcji (segmentów) po obu stronach zgodnie ze specyfikacją danej specjalności 
chirurgicznej. Stół automatycznie wykrywa konfigurację i nie wymaga resetowania za 
pomocą pilota.

STÓŁ 
OPERACYJNY

Ergonomia

Zwrotność.

Modułowość

Stabilność

Elektryczne piąte koło

MOBILNOŚĆ
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Pełna kontrola nad stołem w jednej dłoni

OPT dodaje do swojej serii nowych pilotów ekrany LCD. Dzięki tej opcji użytkownicy 
zawsze mają pełną kontrolę nad stołem we wszystkich jego funkcjach. Za pomocą 
tych pilotów możliwe jest wykonywanie wszystkich ruchów elektrycznych stołu 
operacyjnego ASSO (w tym samopoziomowanie). 

Dzięki dwukierunkowej komunikacji z kolumną, wyświetlacz umożliwia szybki dostęp 
do różnych informacji i aktywowania wszystkich funkcji stołu.

Główne funkcje nowych pilotów z wyświetlaczem LCD to:

• Ustawianie i wybór protokołów bezpieczeństwa dla pacjentów otyłych

• Wizualizacja wszystkich ruchów elektrycznych stołu i stopni danego ruchu

• Informacje na temat stanu stołu operacyjnego

• Wizualizacja informacji o korzystaniu ze stołu

• Konfiguracja niestandardowych parametrów stołu

• Pamięć ustawień

Piloty mają intuicyjne symbole graficzne, dzięki którym ich użycie jest szybkie i 
niezwykle proste nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. Posiadają także 
podświetlane przyciski dlatego mogą być używane przy słabym oświetleniu np. 
endoskopowym.

SYSTEMY 
STEROWANIA

Nowe piloty sterujące 
z wyświetlaczem

Zintegrowany panel sterowania

Funkcje pilota sterującego

Sterownik nożny

Piloty ASSO posiadają przycisk STOP, który natychmiast blokuje ruchy. Co więcej, piloty 
z wyświetlaczem LCD posiadają przycisk BLOKUJ / ODBLOKUJ (LOCK / UNLOCK), aby 
zablokować tymczasowo funkcje i funkcja PRĘDKOŚĆ (SPEED), aby zmieniać w razie 
potrzeby szybkość ruchów. Każdy pilot zdalnego sterowania można podłączyć do 
określonego stołu ASSO. Dany pilot może aktywować tylko jeden stół w tym samym 
czasie, co pozwala uniknąć jakichkolwiek zakłóceń z innymi stołami operacyjnymi. 
Ponadto piloty ASSO mają wyjątkowy przycisk do natychmiastowego zapamiętywania 
określonej pozycji stołu, którą użytkownik może przywołać w dowolnym momencie.

Kolumna ASSO posiada zintegrowany panel sterowania, który może być również 
używany jako awaryjny panel sterujący. Może on aktywować wszystkie ruchy kolumny 
i stołu bez konieczności korzystania z przewodowych lub bezprzewodowych pilotów.

ASSO może być sterowany także za pomocą przełącznika nożnego z trzema pedałami 
sterującymi elektrohydraulicznie następującymi funkcjami: regulacja wysokości, 
przechył wzdłużny oraz przechył boczny blatu.
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Aby zapewnić optymalną pozycję podczas  zabiegu, ASSO pozwala ustawić najbardziej 
ekstremalne pozycje z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu zarówno pacjentów, 
jak i personelu. 

Podstawowe funkcje stołu Asso realizowane są za pomocą napędów 
elektrohydraulicznych a segmenty blatu elektromechanicznych
 

Regulacje elektrohydrauliczne:

• Regulacja wysokości (bez materacy)    600 - 1060 mm

• Pozycja trendelenburga i anty-Trendelenburga   +/- 35°

• Przechyły boczne      +/- 27°

PARAMETRY

Redukcja hałasu 
i płynność ruchów

Mocny atrybut Regulacje elektromechaniczne:

• Regulacja dolnej płyty segmentu pleców   +90° / -50°

• Regulacja podnóżków (każdy niezależnie lub oba razem) 

    i/lub segmentu przedłużającego siedzisko      +90° / -90°

• Przesuw wzdłużny blatu (całkowicie elektromechaniczny)    400 mm

• Flex - jeden klawisz aktywujący dwa równoczesne ruchy 

    (segmentu oparcia pleców i anty-Trendelenburga)     230°

• Reflex - jeden klawisz aktywujący dwa równoczesne ruchy (segmentu oparcia pleców 

    i  Trendelenburga)   90° 

• Automatyczne inteligentne poziomowanie – zerowa pozycja automatyczna  

     z jednoczesnym wyrównaniem wszystkich segmentów w tym samym czasie, po to, 

   aby przyspieszyć manewr, ale przede wszystkim aby uniknąć urazu pacjenta.

Regulacje ręczne:

• Regulacja sekcji głowy:  +53° / -53°  

• Regulacja górnego segmentu oparcia pleców  +60° / -90°

(dotyczy segmentu z regulacją kąta - opcja)

• Regulacja podnóżków w poziomie (rozchylenie)                            0° - 180°

Ruchy ASSO są niezwykle ciche, aby nie rozpraszać chirurgów i personelu sali 
operacyjnej podczas zabiegu. Co więcej, ruchy elektryczne są niezwykle płynne, 
zwiększając tym samym komfort i bezpieczeństwo pacjenta.
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RYSUNKI TECHNICZNE
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System antykolizyjny

Stół ASSO posiada zaawansowany system antykolizyjny blatu stołu 

zapobiegający ryzyku kontaktu blatu z podłożem.

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

Kolumna 

Kolumna zawiera w sobie wszystkie elementy niezbędne do 

funkcjonowania stołu łącznie z akumulatorami i wbudowaną 

ładowarką. 

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.

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.)

Mobilność

Zwrotność stołu ASSO zapewniają cztery duże podwójne obrotowe 

koła, które pozwalają na łatwą kontrolę nad stołem nawet w wąskich 

przestrzeniach.

Panel sterowania zintegrowany z kolumną

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.

Modułowość i elastyczność

Wyjątkowa modułowość stołu ASSO zwiększa funkcjonalność sali operacyjnej. 

Pozwala m.in. na szybką i łatwą zmianę konfiguracji stołu zgodnie z wymaganiami 

specyfiki danego zabiegu chirurgicznego, a tym samym dostosowanie do 

potrzeb personelu sali operacyjnej.

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.

FUNKCJE 
TECHNICZNE

Wiedza nabyta przez prawie 100 lat doświadczenia
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Tradycja w połączeniu z innowacyjnością

ASSO jest wykonany ze stali nierdzewnej i materiałów nierdzewnych najwyższej 
jakości. Standardowe poduszki stołu operacyjnego są wykonane z miękkiego, 
przeziernego dla promieni RTG, antystatycznego materiału zapobiegającego 
odleżynom o grubości 60 mm. 
Materace te umożliwiają wygodne pozycjonowanie pacjenta nawet podczas 
długotrwałych sesji operacyjnych. Całkowity brak szwów na poduszkach sprawia, że 
ich czyszczenie i dezynfekcja są niezwykle łatwe.
Stół alternatywnie może posiadać materace pokryte materiałem typu visco-elastic 
o grubości 80 mm. Materace te są przeciwodleżynowe, łatwo zdejmowalne, dające 
maksymalny komfort dla pacjenta. Wszystkie materace sekcji (segmentów) blatu nie 
posiadają w swoim składzie lateksu.

Blat stołu ASSO jest całkowicie przezierny dla promieni RTG na całej swej długości 
bez żadnych martwych stref. Dzięki przesuwowi wzdłużnemu blatu stołu można 
monitorować pacjenta ramieniem C na całej długości ciała. Przesunięcie wzdłużne 
jest większe niż długość kolumny, więc nie ma konieczności przesuwania pacjenta 
podczas wykonywania zdjęć. Dodatkowe segmenty z włókna węglowego dołączane 

do centralnej części blatu pozwalają na monitorowanie pacjenta w zakresie 360°

KONSTRUKTYWNA 

TECHNOLOGIA

Główne cechy

Przezierność dla promieni RTG

Unikalny system łączenia 
segmentów blatu

Chirurgia bariatryczna 
(dla pacjentów z otyłością)

Elektropolerowanie

Wszystkie sekcje blatu ASSO posiadają unikalny system Fix Torque. System ten 
pozwala na zaczepianie / odczepianie sekcji w bezpieczny, pewny i szybki sposób w 
jednym ruchu, bez użycia dodatkowych zacisków, śrub lub pokręteł.

Wyjątkowe dopuszczalne obciążenie stołu to 454 kg 

Technologia elektropolerowania jest obecnie najlepszą techniką wykończenia 
powierzchni ze stali nierdzewnej. Zapewnia dłuższą żywotność materiału i prostsze 
czyszczenie stołu. Po zabiegu elektropolerowania powierzchnia jest gładka, błyszcząca 
i bardziej odporna na zarysowania i środki dezynfekcyjne.
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Dzięki specjalnym czujnikom stół ASSO automatycznie wykrywa pozycję głowy i nóg 
(lub dowolne akcesoria umieszczone bezpośrednio na centralnej części od strony 
głowy / strony nóg). Po wykryciu orientacji pacjenta automatycznie zostają ustawione 
stopnie przechyłów oraz aktywacja systemu antykolizyjnego dla poszczególnych 
segmentów.

W stole ASSO użytkownik może skonfigurować kilka protokołów bezpieczeństwa 
zgodnie z potrzebami procedur chirurgicznych i zgodnie z wagą lub wzrostem 
pacjentów.

ASSO może być zintegrowany z głównymi systemami sterowania dla zintegrowanej sali 
operacyjnej dzięki protokołom komunikacji bezprzewodowej, zgodne z najbardziej 
rygorystycznymi standardami.

TECHNOLOGIA 
I BEZPIECZEŃSTWO

Pełna integracja

Automatyczna detekcja 
orientacji blatu

Bezpieczne pozycjonowanie 
otyłego pacjenta

Pełne bezpieczeństwo dla operującego i pajenta

System antykolizyjny

Bezpieczeństwo

Certyfikaty ISO

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

Bezpieczeństwo jest priorytetem w projektowaniu i rozwoju wszystkich produktów 
OPT. 
ASSO został zaprojektowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa tzw. pasywnego 
( jako niezawodny, solidny i wydajny produkt) oraz zasadami bezpieczeństwa tzw. 
aktywnego (urządzenia, które zapobiegają wszelkim błędom spowodowanym 
niewłaściwym użyciem).

OPT SurgiSystems działa zgodnie z certyfikatem UNI EN ISO 9001 i UNI EN ISO 13485.
Firma zawsze używała i używa wysokiej jakości materiałów i przestrzega najbardziej 
rygorystycznych norm regulacyjnych dotyczących projektowania i produkcji. 
Kontroluje i testuje każdy produkt przed dostawą do użytkownika finalnego. Zapewnia 
to optymalny poziom funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania.

Stół operacyjny ASSO spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 
Europejską 93/42/CEE i posiada znak CE.
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MODUŁOWOŚĆ Elastyczność w sali operacyjnej

Stół operacyjny ASSO w róznych konfiguracjach blatów-rysunki techniczne

POZYCJE 
CHIRURGICZNE

CHIRURGIA OGÓLNA

Chirurgia laparoskopowa

Chirurgia klatki piersiowej w ułożeniu bocznym

Chirurgia okrężnicy

Chirurgia brzuszna
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GINEKOLOGIA – UROLOGIA – PROKTOLOGIA

Pozycja nerkowa w ułożeniu bocznym 
(funkcja flex)

Pozycja 
ginekologiczno – urologiczno – proktologiczna 
w ułożeniu litotomicznym

Pozycja litotomiczna

Pozycja litotomiczna 
z wykorzystaniem tacy na narzędzia

Operacje tarczycy

CHIRURGIA NACZYNIOWA

CHIRURGIA LARYNGOLOGICZNA

Chirurgia naczyniowa z wykorzystaniem 
blatu z włókien węglowych

Operacje gruczołów
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ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA

Artroskopia ramienia w ułożeniu bocznym

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

Operacja ramienia

Operacja stawu biodrowego w ułożeniu bocznym

ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA

Artroskopia kolana

Operacja biodra z zastosowaniem przystawki 
ortopedycznej z włókien węglowych

Operacja kości udowej

Operacja kości piszczelowej
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NEUROCHIRURGIA

Chirurgia głowy w ułożeniu skłonnym

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

Chirurgia kręgosłupa

Chirurgia głowy w ułożeniu na wznak

NEUROCHIRURGIA

Pozycja unieruchamiająca głowę

Chirurgia kręgosłupa

Chirurgia kręgosłupa

PEDIATRIA
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KONFIGURACJA * Elementy z włókna węglowego

*

*

*



Producent: 

Dystrybutor: 

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

zachodniopomorskim
pomorskim
warmińsko-mazurskim
podlaskim
lubelskim
wielkopolskim
kujawsko-pomorskim
mazowieckim
łódzkim
świętokrzyskim
lubuskim
podkarpackim
małopolskim
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