
OPT SurgiSystems to włoska marka i producent stołów operacyjnych oraz 
najwyższej jakości akcesoriów. Siedziba i zarazem zakład produkcyjny OPT znajdują 
się w malowniczym Calliano (prowincja Trydent) we Włoszech. 

Od prawie 100 lat OPT oferuje swoje produkty najbardziej wymagającym odbiorcom 
na całym świecie. Bliska współpraca z użytkownikami i dbałość o każdy szczegół to 
główne założenia  firmy. Dążenie do doskonałości to cel OPT, który chce osiągnąć 
współpracując z wieloma nowoczesnymi szpitalami, podnosząc jakość swoich 
produktów i dostosowując się do nowoczesnych technik  operacyjnych, wiedzy oraz 
zmieniających się procedur medycznych.

Przez te wszystkie lata działalności, zbierania doświadczeń, wykonywania analiz  
połączonych z rozwojem technologii i innowacyjności pozwoliły firmie OPT stać 
się jednym ze światowych liderów w swoim sektorze. OPT może poszczycić się 
realizacjami na całym świecie.



Dedykowane dla Ciebie,

bo troszczysz się o nas.



Przyszłość chirurgii to trwałe, łatwe w obsłudze stoły operacyjne, które mogą być 
dobrane dla każdej dyscypliny chirurgicznej. Pamiętając o tych wymaganiach, OPT 
SurgiSystems dodał do swojego zakresu produkcji dwa modele mobilnych stołów 
operacyjnych: OPT 40/1 i OPT 30/1.
OPT SurgiSystems projektuje urządzenia medyczne na rynek światowy w celu 
zaspokojenia potrzeb klinicznych i spełnienia wymagań nowoczesnych sal 
operacyjnych, w tym efektywnego nimi zarządzania. OPT 40/1 i OPT 30/1 to 
uniwersalne stoły operacyjne odpowiednie do wszystkich specjalności chirurgicznych, 
skonstruowane z najwyższą jakością i funkcjonalnością.
Każdy element został zaprojektowany tak, aby był wydajny, praktyczny dla operujących 
i wygodny dla pacjentów nawet podczas długotrwałych zabiegów. Ponadto stół 
operacyjny OPT 30/1 jest dostępny w dwóch wersjach: standardowy stół uniwersalny 
(typ A) i stół uniwersalny z ręczną regulacją wypiętrzenia ciała (typ B).

Ogólne wprowadzenie

MOBILNY STÓŁ OPERACYJNY

OPT 40/1

OPT 40/1 oraz 
OPT 30/1

Regulacje elektrohydrauliczne

Zmiana wysokości • • •
Trendelenburg, Anty-Trendelenburg • • •

Przechyły boczne • • •
Przesuw wzdłużny •

Regulacja dolnej płyty plecowej •
Flex / Reflex •

Autopoziomowanie • • •
Wspomaganie regulacji

Wspomaganie regulacji podnóżków 
sprężynami gazowymi • • •

Regulacja podgłówka • • •
Wspomaganie regulacji segmentu pleców 

sprężynami gazowymi • •

Ręczna regulacja wypiętrzenia ciała •

Funkcje OPT 40/1
kod 5614041

OPT 30/1 typ A
kod 5608031

OPT 30/1 typ B
kod 5609032
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Zwrotność

Stabilność

Piąte koło (w opcji)

Precyzja w ruchu

Stół operacyjny OPT 40/1 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.

 

OPT 40/1 posiada zintegrowane stopki, które są opuszczane dźwignią nożną. Stopki 
blokują stół do podłoża, zapewniając tym samym jego maksymalną stabilność w 
każdej operacji chirurgicznej.

Stół operacyjny OPT 40/1 może być wyposażony w piąte koło mechaniczne 
(opcjonalne) zapewniające łatwe przesuwanie stołu w przypadku transportu otyłych 
pacjentów.
Piąte koło pozwala użytkownikowi wygodnie i bezpiecznie poruszać stołem w 
przypadku długiej drogi przejazdu lub w przypadku transportu otyłych pacjentów. 

MOBILNOŚĆ

OPT 40/1 to mobilny stół operacyjny ze stałym blatem, który wykonuje wszystkie 
niezbędne ustawienia wymagane w nowoczesnej chirurgii. Stół operacyjny został 
opracowany tak, aby zapewniać idealny ogląd pola operacyjnego oraz bezpieczeństwo 
i komfort zarówno pacjenta, jak i operujących. Jest to nowoczesny produkt pod 
względem innowacyjności i kryteriów estetycznych, efektywny w każdym szczególe, 
a jednocześnie bezpieczny w użytkowaniu i wszechstronny.

Stół operacyjny został zaprojektowany tak, aby uprościć codzienne czynności 
personelu sali operacyjnej oraz zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pacjentów, 
zapobiec obrażeniom spowodowanym przez odleżyny. Podstawa stołu jest zwarta i 
ma niewielką łączną powierzchnię, dzięki czemu zapewnia dogodny dostęp chirurga 
do obszaru operacyjnego.
 

Stół operacyjny OPT 40/1 posiada modułowy blat z sekcją centralną zintegrowaną 
z dolną płytą plecową, do której można dodawać inne sekcje (segment podgłówka, 
segmenty podnóżków, segmenty wydłużające). 
Dzięki temu personel sali operacyjnej może szybko i łatwo ustawić konfigurację stołu, 
dostosowując go do wielkości pacjenta i potrzeb zabiegu. Szyny boczne umieszczone 
są na całej długości blatów i umożliwiają montaż różnych akcesoriów.

Dzięki szerokiemu i kompletnemu zestawowi akcesoriów i elementów, stół OPT 40/1 
jest bardzo uniwersalny i zaspokaja potrzeby nowoczesnych sal operacyjnych.  Jeden 
blat wystarczy, aby szybko i łatwo ustawić stół do każdej pozycji chirurgicznej.

STÓŁ 
OPERACYJNY

Ergonomia

Modułowość

Uniwersalność

Wszechstronny i uniwersalny
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PARAMETRY 
TECHNICZNE

Pełna kontrola nad stołem w Twojej dłoni

Dzięki systemowi sterowania stołem OPT 40/1 użytkownicy zawsze posiadają pełną 
kontrolę nad stołem i wszystkimi jego funkcjami.

Funkcje elektryczne stołu mogą być aktywowane przez:
- pilot zdalnego sterowania przewodowy lub bezprzewodowy,
- zintegrowany panel sterujący,
- przełącznik nożny,
- system awaryjny

Używając przewodowego lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 
możliwe jest uzyskanie wszystkich elektrycznych funkcji stołu OPT 40/1, łącznie z 
samopoziomowaniem.

Piloty posiadają klawisze z intuicyjnymi piktogramami, ułatwiającymi szybkie 
wywołanie potrzebnej funkcja nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.
Dany pilot można podłączyć do konkretnego stołu OPT 40/1 za pomocą prostej i 
szybkiej procedury połączenia. 

Kolumna OPT 40/1 posiada zintegrowany panel sterowania, którego można również 

użyć jako sterowanie awaryjne. Może on aktywować wszystkie ruchy kolumny i blatu 

bez użycia przewodowych lub bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania. 

Ponadto panel posiada podświetlenie LED, które informuje o poprawnym 

funkcjonowaniu stołu.

OPT 40/1 może być sterowany przełącznikiem nożnym z trzema pedałami sterującymi 

trzema funkcjami elektrycznymi: zmiana wysokości, Trendelenburg / Anty-

Trendelenburg i przechyły boczne.

Opcjonalne urządzenie awaryjne z nożnym pedałem pompy pozwala zrealizować 

wszystkie ruchy stołu w przypadku awarii elektroniki.

SYSTEM 
STEROWANIA

Piloty zdalnego sterowania 
(przewodowy i bezprzewodowy)

Zintegrowany panel sterujący

Przełącznik nożny

Modułowość i elastyczność
Prosta modułowość stołu OPT 40/1 zwiększa zakres 

możliwych zabiegów. Pozwala szybko i łatwo 

zmienić konfigurację stołu zgodnie z wymaganą 

dyscypliną chirurgiczną i w ten sposób dostosować 

go do potrzeb personelu sali operacyjnej. 

Wiedza zdobywana przez ponad 90 lat doświadczeń

Kolumna „all included”

Kolumna zawiera w sobie wszystkie elementy 

niezbędne do funkcjonowania stołu łącznie z 

akumulatorami i wbudowaną ładowarką.

Elektropolerowane powierzchnie
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.

Panel sterujący zintegrowany z kolumną 

Zintegrowany panel sterujący umieszczony na 

kolumnie pozwala wykonywać wszystkie ruchy 

elektryczne zarówno kolumny jak i blatu stołu. 

Dodatkowo na podstawie kolumny znajdują się trzy 

świecące diody informujące o stanie naładowania 

baterii i prawidłowej transmisji danych.

System łączników
System mocowania umożliwia zaczepienie/

odczepienie segmentów blatu w szybki i bezpieczny

sposób. System został zaprojektowany dla 

maksymalnego bezpieczeństwa operujących 

podczas codziennych zabiegów chirurgicznych.

Systemy awaryjne
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Aby zapewnić optymalną ekspozycję miejsca operacji, OPT 40/1 oferuje możliwość 
uzyskania różnych pozycji chirurgicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i wygody 
zarówno pacjenta, jak i operujących. W stole OPT 40/1 większość funkcji realizowanych 
jest elektrohydraulicznie, całkowicie niezależnie od siebie. Wszystkie ruchy są 
wyjątkowo ciche, aby nie rozpraszać chirurgów i personelu sali operacyjnej podczas 
zabiegu.

Wymiary całkowite stołu OPT 40/1: 
- Długość całkowita 2107 mm
- Szerokość całkowita 522 mm (w tym szerokość bez listw akcesoryjnych 480 mm)

Funkcje uzyskiwane elektrohydraulicznie:

• Regulacja wysokości (bez materacy):   700 - 1060 mm 

• Trendelenburg / Anty-Trendelenburg:   ± 30°

• Przechyły boczne:      ± 20°

• Nachylenie dolnej płyty segmentu pleców:  + 85°/- 35°

• Przesuw wzdłużny blatu:    250 mm

• Flex ( jeden klawisz aktywujący równocześnie dwie funkcje: nachylenie segmentu 

oparcia pleców oraz funkcję Anty-Trendelenburg)     215°

• Reflex (jeden klawisz aktywujący równocześnie dwie funkcje: nachylenie segmentu 

oparcia pleców oraz funkcję Trendelenburg)  95°

• Samopoziomowanie – automatyczne uzyskiwanie pozycji zerowej

Funkcje uzyskiwane manualnie:

• Regulacja segmentu podgłówka standardowego: +50° / -90°

• Regulacja segmentu podgłówka wychylnego (opcja) +35° / -72°

• Regulacja podnóżków w płaszczyźnie pionowej (wspomagana sprężynami 

gazowymi):       +25° / -90° 

• Regulacja podnóżków w płaszczyźnie poziomej  

za pomocą dźwigni mechanicznej:   140° lub 180°

PARAMETRY 

UŻYTKOWE

Łatwe pozycjonowanie i precyzyjne ruchy RYSUNKI TECHNICZNE
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Tradycja innowacji

Stół operacyjny OPT 40/1 został zaprojektowany nie tylko w celu zaspokojenia 
potrzeb klinicznych, ale także tak, aby jego żywotność byłą możliwie długa. Kolumna 
i podstawa stołu OPT 40/1 wykonane są stali nierdzewnej i szlachetnych materiałów 
najwyższej jakości. Standardowe materace stołu operacyjnego są wykonane z 
miękkiego, przeziernego dla promieni RTG, antystatycznego,
przeciwodleżynowy i ergonomicznie ukształtowanego materiału poliuretanowego. 
Ich grubość 60 mm pozwala na wygodne i bezpieczne ułożenie pacjenta nawet 
podczas długotrwałych sesji operacyjnych. Całkowity brak szwów na materacach 
sprawia, że ich czyszczenie i dezynfekcja są niezwykle łatwe.

Dzięki przesuwowi wzdłużnemu w zakresie 250 mm blat stołu ma doskonałą 
przezierność dla promieni RTG wszystkich swoich segmentów. Dlatego umożliwia 
efektywne i łatwe użycie ramienia C. Poprzez zamontowanie segmentów z włókna 
węglowego do jednostki centralnej stołu, możliwe jest uzyskanie przezierności w 
promieniu 3600.

Dopuszczalne obciążenie stołu operacyjnego OPT 40/1 wynosi 270 kg.

KONSTRUKTYWNA 

TECHNOLOGIA

Konstruktywne funkcje

Przezierność dla promieni RTG

Chirurgia bariatryczna 
(dla otyłych pacjentów)

Bezpieczeństwo jest głównym celem OPT przy opracowywaniu i projektowaniu 
wszystkich swoich produktów. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i spokój pacjenta, 
a także na bezpieczeństwo operatorów pracujący w sali operacyjnej. 
OPT 40/1 został zaprojektowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, koncepcjami 
i rozwiązaniami które zapewniają prawidłową funkcjonalność stołu nawet w 
ekstremalnych sytuacjach.
 

OPT SurgiSystems pracuje zgodnie z systemami UNI EN ISO 9001 i UNI EN ISO 
13485.
Firma zawsze stosowała materiały wysokiej jakości i przestrzegała najbardziej 
rygorystycznych norm prawnych dotyczących projektowania i produkcji. Kontroluje 
i testuje każdy produkt przed dostawą do użytkownika końcowego. Zapewnia to 
optymalny poziom funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania.

Stół operacyjny OPT 40/1 jest w pełni zgodny z regulacjami 93/42/CEE, 2004/108/
CE, 2006/95/EC, 2011/65/CE oraz ze standardami technicznymi dla urządzeń 
medycznych CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60601-2-46.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo

Certyfikacja ISO

Pełne bezpieczeństwo pacjenta i operujących
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PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 
ELEMENTÓW STOŁU OPT 40/1

MOBILNY STÓŁ OPERACYJNY

OPT 30/1
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Zwrotność

Stabilność

Piąte koło (w opcji)

Precyzja w ruchu

Stół operacyjny OPT 30/1 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. 

 

OPT 30/1 posiada zintegrowane stopki, które są opuszczane dźwignią nożną. Stopki 
blokują stół do podłoża, zapewniając tym samym jego maksymalną stabilność w 
każdej operacji chirurgicznej.

Stół operacyjny OPT 30/1 może być wyposażony w piąte koło mechaniczne 
(opcjonalne) zapewniające łatwe przesuwanie stołu w przypadku transportu otyłych 
pacjentów.
Piąte koło pozwala użytkownikowi wygodnie i bezpiecznie poruszać stołem w 
przypadku długiej drogi przejazdu lub w przypadku transportu otyłych pacjentów. 

MOBILNOŚĆ

OPT 30/1 to mobilny stół operacyjny ze stałym blatem, który wykonuje wszystkie 
niezbędne ustawienia wymagane w nowoczesnej chirurgii. Stół operacyjny został 
opracowany tak, aby zapewniać idealny ogląd pola operacyjnego oraz bezpieczeństwo 
i komfort zarówno pacjenta, jak i operujących. Jest to nowoczesny produkt pod 
względem innowacyjności i kryteriów estetycznych, efektywny w każdym szczególe, 
a jednocześnie bezpieczny w użytkowaniu i wszechstronny.

Stół operacyjny został zaprojektowany tak, aby uprościć codzienne czynności 
personelu sali operacyjnej oraz zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pacjentów, 
zapobiec obrażeniom spowodowanym przez odleżyny. Podstawa stołu jest zwarta 
i ma niewielką łączną powierzchnię, dzięki czemu zapewnia dogodny dostęp 
chirurga do obszaru operacyjnego.

 

Stół OPT 30/1 ma modułowy blat, który składa się z części środkowej ze 
zintegrowaną dolną częścią pleców. Liczne segmenty, takie jak segment głowy, 
miednicy i segment nóg można dodać do blatu stołu.
Dzięki temu personel sali operacyjnej może szybko i łatwo ustawić konfigurację stołu, 
dostosowując go do wielkości pacjenta i potrzeb zabiegu. Szyny boczne umieszczone 
są na całej długości blatów i umożliwiają montaż różnych akcesoriów.

Dzięki szerokiemu i kompletnemu zestawowi akcesoriów i elementów, stół OPT 40/1 
jest bardzo uniwersalny i zaspokaja potrzeby nowoczesnych sal operacyjnych.  Jeden 
blat wystarczy, aby szybko i łatwo ustawić stół do każdej pozycji chirurgicznej.

STÓŁ
 OPERACYJNY

Ergonomia

Modułowość

Uniwersalność

Wszechstronny i uniwersalny
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PARAMETRY 
TECHNICZNE

Pełna kontrola nad stołem w Twojej dłoni

Dzięki systemowi sterowania stołem OPT 30/1 użytkownicy zawsze 
posiadają pełną kontrolę nad stołem i wszystkimi jego funkcjami. 

Funkcje elektryczne stołu mogą być aktywowane przez:
• pilot zdalnego sterowania przewodowy lub bezprzewodowy,
• zintegrowany panel sterujący,
• przełącznik nożny,
• system awaryjny

Używając przewodowego lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 
możliwe jest uzyskanie wszystkich elektrycznych funkcji stołu OPT 30/1, łącznie 
z samopoziomowaniem.

Piloty posiadają klawisze z intuicyjnymi piktogramami, ułatwiającymi szybkie 
wywołanie potrzebnej funkcja nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.
Dany pilot można podłączyć do konkretnego stołu OPT 30/1 za pomocą prostej i 
szybkiej procedury połączenia.

Kolumna OPT 30/1 posiada zintegrowany panel sterowania, którego można również 

użyć jako sterowanie awaryjne. Może on aktywować wszystkie ruchy kolumny i blatu 

bez użycia przewodowych lub bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania. 

Ponadto panel posiada podświetlenie LED, które informuje o poprawnym 

funkcjonowaniu stołu.

OPT 30/1 może być sterowany przełącznikiem nożnym z trzema pedałami 

sterującymi trzema funkcjami elektrycznymi: zmiana wysokości, Trendelenburg /Anty 

Trendelenburg i przechyły boczne.

Opcjonalne urządzenie awaryjne z nożnym pedałem pompy pozwala zrealizować 

wszystkie ruchy stołu w przypadku awarii elektroniki

SYSTEM 
STEROWANIA

Piloty zdalnego sterowania 
(przewodowy i bezprzewodowy) 

Zintegrowany panel sterujący

Przełącznik nożny

Modułowość i elastyczność

Prosta modułowość stołu OPT 30/1 zwiększa zakres 

możliwych zabiegów. Pozwala szybko i łatwo 

zmienić konfigurację stołu zgodnie z wymaganą 

dyscypliną chirurgiczną i w ten sposób dostosować 

go do potrzeb personelu sali operacyjnej. 

Wiedza zdobywana przez ponad 90 lat doświadczeń

Kolumna „all included”

Kolumna zawiera w sobie wszystkie elementy 

niezbędne do funkcjonowania stołu łącznie z 

akumulatorami i wbudowaną ładowarką.

Panel sterujący zintegrowany z kolumną 

Zintegrowany panel sterujący umieszczony na 

kolumnie pozwala wykonywać wszystkie ruchy 

elektryczne zarówno kolumny jak i blatu stołu. 

Dodatkowo na podstawie kolumny znajdują się trzy 

świecące diody informujące o stanie naładowania 

baterii i prawidłowej transmisji danych.

System łączników

System mocowania umożliwia zaczepienie/ 

odczepienie segmentów blatu w szybki i bezpieczny

sposób. System został zaprojektowany dla 

maksymalnego bezpieczeństwa operujących 

podczas codziennych zabiegów chirurgicznych.

Systemy awaryjne

Elektropolerowane powierzchnie
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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Aby zapewnić optymalną ekspozycję miejsca operacji, OPT 30/1 oferuje możliwość 
uzyskania różnych pozycji chirurgicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i wygody 
zarówno pacjenta, jak i operujących. W stole OPT 30/1 większość funkcji realizowanych 
jest elektrohydraulicznie, całkowicie niezależnie od siebie. Wszystkie ruchy są 
wyjątkowo ciche, aby nie rozpraszać chirurgów i personelu sali operacyjnej podczas 
zabiegu.

Wymiary całkowite stołu OPT 30/1: 
- Długość całkowita 2077 mm
- Szerokość całkowita 522 mm (w tym szerokość bez listw akcesoryjnych 480 mm)

Funkcje uzyskiwane elektrohydraulicznie:

• Regulacja wysokości (bez materacy):  650 - 1010 mm 

• Trendelenburg / Anty-Trendelenburg:  ± 30°

• przechyły boczne :    ± 20°
• Samopoziomowanie – automatyczne uzyskiwanie pozycji zerowej 

Funkcje uzyskiwane manualnie:

• Regulacja segmentu podgłówka :  + 35°/- 55° 

• Regulacja podnóżków w płaszczyźnie pionowej (wspomagana sprężynami 

gazowymi):     +25° / -90°

• Regulacja podnóżków w płaszczyźnie poziomej za pomocą dźwigni 

mechanicznej:    140° lub 180°  

• Regulacja dolnej płyty segmentu oparcia pleców (wspomagana sprężynami 

gazowymi):      +73° / -35°

• Wypiętrzenie nerkowe (tylko w stole OPT 30/1 seria B)  – za pomocą korby ręcznej

PARAMETRY 

UŻYTKOWE

Łatwe pozycjonowanie i precyzyjne ruchy
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RYSUNKI TECHNICZNE

* Dotyczy stołu OPT 30/1 seria B
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Stół operacyjny OPT 30/1 seria B posiada zintegrowane mechaniczne wypiętrzenie 
nerkowe.
Dzięki specjalnej korbie płyty segmenty pleców mogą być uniesione dla wypiętrzenia 
klatki piersiowej lub części nerkowej.

OPT 30/1 SERIA B

Tradycja innowacji

Stół operacyjny OPT 30/1 został zaprojektowany nie tylko w celu zaspokojenia 
potrzeb klinicznych, ale także tak, aby jego żywotność byłą możliwie długa. Kolumna 
i podstawa stołu OPT 30/1 wykonane są stali nierdzewnej i szlachetnych 
materiałów najwyższej jakości. 
Standardowe materace stołu operacyjnego są wykonane z miękkiego, przeziernego dla 
promieni RTG, antystatycznego, przeciwodleżynowy i ergonomicznie ukształtowanego 
materiału poliuretanowego. Ich grubość 60 mm pozwala na wygodne i bezpieczne 
ułożenie pacjenta nawet podczas długotrwałych sesji operacyjnych. Całkowity brak 
szwów na materacach sprawia, że ich czyszczenie i dezynfekcja są niezwykle łatwe.

Doskonała przezierność RTG blatu umożliwia efektywne i łatwe użycie ramienia C. 
Poprzez zamontowanie segmentów z włókna węglowego do jednostki centralnej 
stołu, możliwe jest uzyskanie przezierności w promieniu 360°.

Dopuszczalne obciążenie stołu operacyjnego OPT 40/1 wynosi 270 kg.

KONSTRUKTYWNA 

TECHNOLOGIA

Konstruktywne funkcje

Przezierność dla promieni RTG

Chirurgia bariatryczna 
(dla otyłych pacjentów)

Bezpieczeństwo jest głównym celem OPT przy opracowywaniu i projektowaniu 
wszystkich swoich produktów. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i spokój pacjenta, 
a także na bezpieczeństwo operatorów pracujący w sali operacyjnej. 
OPT 30/1 został zaprojektowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, koncepcjami 
i rozwiązaniami które zapewniają prawidłową funkcjonalność stołu nawet w 
ekstremalnych sytuacjach.

OPT SurgiSystems pracuje zgodnie z systemami UNI EN ISO 9001 i UNI EN ISO 
13485.
Firma zawsze stosowała materiały wysokiej jakości i przestrzegała najbardziej 
rygorystycznych norm prawnych dotyczących projektowania i produkcji. Kontroluje 
i testuje każdy produkt przed dostawą do użytkownika końcowego. Zapewnia to 
optymalny poziom funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania.

Stół operacyjny OPT 30/1 jest w pełni zgodny z regulacjami 93/42/CEE, 2004/108/
CE, 2006/95/EC, 2011/65/CE oraz ze standardami technicznymi dla urządzeń 
medycznych CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60601-2-46.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo

Certyfikacja ISO

Pełne bezpieczeństwo pacjenta i operujących
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PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA 
ELEMENTÓW STOŁU OPT 30/1

POZYCJE 
CHIRURGICZNE

CHIRURGIA OGÓLNA

Chirurgia laparoskopowa

Operacje klatki piersiowej w ułożeniu bocznym

Operacje w wygięciu łonowym

Chirurgia jamy brzusznej
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GINEKOLOGIA – UROLOGIA – PROKTOLOGIA

Chirurgia nerkowa w ułożeniu bocznym 
(pozycja flex)

Pozycja ginekologiczna, 
urologiczna, proktologiczna 

w ułożeniu litotomicznym

Pozycja litotomiczna

Pozycja litotomiczna z tacą 
na instrumenty

Ułożenie do operacji tarczycy

Ułożenie do operacji oczu

CHIRURGIA BARIATRYCZNA

CHIRURGIA GŁOWY

Ułożenie stołu do chirurgii bariatrycznej

Ułożenie do operacji tarczycy
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ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA

Chirurgia dłoni

Artroskopia ramienia w ułożeniu bocznym

Chirurgia ramienia w pozycji fotelowej

Chirurgia biodra w ułożeniu bocznym

Artroskopia kolana

Wymiana stawu kolanowego

ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA

Chirurgia kości udowej

Chirurgia kości piszczelowej
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NEUROCHIRURGIA NEUROCHIRURGIA

Operacja głowy w ułożeniu na brzuchu

Operacja głowy w ułożeniu fotelowym

Operacja głowy w ułożeniu na wznak

Operacja głowy w ułożeniu ławeczkowym

Operacja kręgosłupa w ułożeniu na brzuchu

Stabilizacja kręgosłupa

Operacja kręgosłupa w ułożeniu na brzuchu 
z przystawką Wilsona

PEDIATRIA
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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

Formed jest dystrybutorem produktów OPT w regionach:
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