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2020 mm

1050 mm

550 mm

-40° do 50°

-40° do 80°

810 mm

25°

0° do 180°

12°

170 kg

-90° do 15°
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stół zabiegowy

HIPPO

Stół zabiegowy HIPPO przeznaczony 

jest do przeprowadzania zabiegów 

ogólnych i specjalistycznych

Czterosegmentowe leże pozwala na 

różnorodne ułożenie pacjenta na blacie, 

w pozycji siedzącej, leżącej 

i półleżącej

Konstrukcja leża umożliwia 

wykonywanie zdjęć RTG pod 

wszystkimi segmentami blatu

Wysokość blatu można regulować 

pompą hydrauliczną sterowaną nożnie, 

Stół posiada regulację przechyłu 

wzdłużnego Trendelenburga i anty- 

Trendelenburga wspomagane 

sprężynami gazowymi

Ustawienie segmentów blatu (oparcie 

pleców, podgłówek i podnóżki) 

wspomagane są sprężynami gazowymi, 

Mobilna podstawa posiada centralny 

układ blokowania 4 kół oraz funkcję 

jazdy kierunkowej

Stół wykonywany jest w wersji 

lakierowanej oraz ze stali nierdzewnej 

OH18N9

Stół można przystosować do zabiegów 

specjalistycznych: ogólnochirurgicznych, 

ginekologicznych, urologicznych, 

proktologicznych, w połączeniu 

z wyposażeniem specjalistycznym 

Centralna blokada kół

i kierunku jazdy

Regulacja wysokości

Materace antystatyczne 

przeciwodleżynowe 

z możliwośćą odejmowania

Szyna montażowa

Regulacja oparcia pleców

Dane techniczne
Całkowita długość blatu

Maksymalna wysokość blatu (z materacem) 

Całkowita szerokość blatu

Regulacja oparcia pleców

Regulacja podgłówka

Minimalna wysokość blatu (z materacem)

Przechył Trendelenburga

Regulacja odchylenia podnóżków (w poziomie)

Przechył anty-Trendelenburga

Maksymalne dopuszczalne obciążenie

Regulacja nachylenia podnóżków (w pionie)          

Wyposażenie dodatkowe

Parametry wyrobu mogą być zmienione przez producenta z uwagi na rozwój 
techniczny wyrobu a także w celu spełnienia indywidualnych wymagań 
użytkowników.
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  Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC
  oraz Ustawą o wyrobach medycznych

Ramka anestezjologiczna

Podpórka kątowa ręki 

Wieszak kroplówki 

Oparcie boczno- barkowe 

Pasy do mocowania ciała, nadgarstka, nóg

Podpórka ręki 

Materac do operacji w ułożeniu na boku

Miska urologiczna z odpływem

Podkolanniki ginekologiczne

Przystawka proktologiczna        

Miska ginekologiczna 

HIPPO stół zabiegowy FSZ-2

Pozycja siedząca 

Pozycja do operacji nerek

Pozycja anty-Trendelenburga

Pozycja Trendelenburga
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stoły zabiegowe

PANDA

KOALA

Stoły PANDA i KOALA przeznaczone 

są do przeprowadzania badań

i drobnych zabiegów 

Stół PANDA posiada blat 4 

segmentowy a KOALA blat 2 

segmentowy

Wysokość blatów można regulować 

pompą hydrauliczną sterowaną nożnie, 

Stoły posiadają funkcje 

Trendelenburga i anty- Trendelenburga 

wspomagane sprężynami gazowymi

Segmenty blatów są regulowane 

z wykorzystaniem sprężyn gazowych 

lub mechanizmów zapadkowych

Tapicerka leża wykonana jest z pianki 

poliuretanowej z pokryciem 

wykonanym ze skaju. Możliwość 

wybrania koloru skaju z wzornika 

kolorystyki FORMED

Stoły można dostosować do zabiegów 

specjalistycznych wykorzystując 

wyposażenie dodatkowe

Opcjonalnie stoły mogą  być 

wyposażone w układ jezdny
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1950 mm

1060 mm

650 mm

0 do 15°

0 do 65°

620 mm

0 do 35°

15°

180 kg

15°

1980 mm

910 mm

650 mm

-

-

0° do 65°

570 mm

20°

180 kg

12°

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe

Całkowita długość stołu

Maksymalna wysokość blatu

Całkowita szerokość stołu

Regulacja oparcia pleców

Kąt uniesienia siedziska

Minimalna wysokość blatu

Kąt uniesienia podgłówka

Przechył Trendelenburga

Maksymalne dopuszczalne obciążenie

Przechył anty-Trendelenburga       

StółStół
KOALAKOALA

StółStół
PANDAPANDA

Stół PANDAStół PANDA Stół KOALAStół KOALA

wieszak kroplówki

podpórka ręki

podkolanniki

misa ginekologiczna ze stali nierdzewnej

podpora stopy

uchwyt ręki

listwy do mocowania wyposażenia 

dodatkowego

pasy do unieruchomienia pacjenta

pasy do unieruchamiania pacjenta

podpórka ręki

listwy do mocowania wyposażenia

wieszak kroplówki

uchwyt do podkładów jednorazowych 

mocowany do oparcia pleców 

uchwyt do podkładów jednorazowych 

mocowany do oparcia pleców 

Parametry wyrobu mogą być zmienione 
przez producenta z uwagi na rozwój 
techniczny wyrobu a także w celu 
spełnienia indywidualnych wymagań 
użytkowników.

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

KOALA stół zabiegowy FSZ-1

PANDA stół do badań FSB-1PANDA stół do badań FSB-1
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