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Akcesoria podstawowe

1
Podpórka pod rękę 101.0192.0 
do łatwego i szybkiego
pozycjonowania ręki pacjenta w każdej pozycji,
możliwość ustawienia w każdym położeniu przy 
pomocy tylko jednego pokrętła, poduszka z pianki 
tapicerowanej, antystatyczna, długość 450 mm,  
z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą  
ze stali nierdzewnej.

2 
Podpórka pod rękę 101.0019.0 
poduszka z pianki tapicerowanej, 
antystatyczna, długość 450 mm, z pasem do 
mocowania ręki i klamrą mocującą, regulowana 
w pionie i w poziomie, uchylna dzięki przegubowi 
kulowemu, stal nierdzewna.

3 
Podpórka pod rękę 101.0109.0  
podkładka z pianki tapicerowanej, antystatyczna,
zakres regulacji wysokości: 80 mm, możliwość
ustawienia jedną ręką: obrót o 360° oraz przechył
+/- 35°, z klamrą mocującą ze stali nierdzewnej,
600 mm x 170 mm.

1

9

4

2

7

3 6

8

4
Uchwyt nadgarstka 101.0123.0 
z klamrą ze stali nierdzewnej, nadający się  
do mycia i wymienny tekstylny pas mocujący, 
zapięcie na rzep.

5
Pas mocujący pacjenta 101.0177.0 
z klamrą ze stali nierdzewnej, nadający się
do mycia i wymienny tekstylny pas mocujący, 
zapięcia na rzep.

6
Pas mocujący nogę 101.0164.0 
nadający się do mycia tekstylny pas z zapięciem 
na rzep mocujący nogę, pasujący do dzielonej 
sekcji nóg.

7
Ramka anestezjologiczna 101.0012.0 
wykonana ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
przed przekręceniem, regulowana wysokość,
z klamrą mocującą 101.0146.0.

8
Przedłużenie ramki anestezjologicznej 
101.0111.0 
do ramki anestezjologicznej 101.0012.0,  
obrotowe i regulowane w poziomie, dł. 300 mm.

9
Uchwyt nadgarstka 101.0137.0 
mocowany do ramki anestezjologicznej 
101.0012.0, nadający się do mycia tekstylny  
pas mocujący, zapinany na rzep, z klamrą  
ze stali nierdzewnej.
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10
Osłona ramienia* 101.0153.0  
wygodna dla personelu sali operacyjnej,
umieszczana z boku stołu operacyjnego,
bezpieczna ochrona i jednocześnie
pozycjonowanie ramienia pacjenta  
dzięki osłonie, która jest wsuwana pod  
materac stołu operacyjnego i zabezpieczana 
ciężarem własnym pacjenta,  
400 x 230 x 210 mm (W x D x H).

11 
Statyw kroplówki 101.0139.0 
stal nierdzewna, w części górnej 4 haki,  
regulowana wysokość, klamra mocująca  
z przegubem kulowym.

12
Klamra mocująca 101.0018.0 
stal nierdzewna, obrotowa, system szybkiego  
mocowania i zdejmowania, do statywów o 
średnicy od 16 do 18 mm.

13
Klamra mocująca 101.0117.0 
stal nierdzewna, nieobrotowa, system  
mocowania i zdejmowania, do statywów  
o przekroju kwadratowym o wymiarach  
20 x 20 mm.

14
Taca na narzędzia* 101.0166.0 
mocowana do szyny bocznej przy pomocy
klamry, wysokość regulowana w zakresie  
250 mm oraz obracana dzięki samoblokującemu
przegubowi kulowemu, przez to zawsze
gwarantuje poziomą pozycję tacy, maksymalne
obciążenie ok. 6 kg, wymiary tacy: 450 x 260 mm.

15
Giętka ramka anestetyczna* 101.0125.0 
długość 2000 mm, wymagane 2 klamry 
101.0146.0!

16
Uchwyt rurek wentylacyjnych* 101.0154.0  
do bezpiecznego mocowania rurek  
wentylacyjnych oraz kabli monitorujących,  
giętkie ramię, regulowana wysokość, z mocną 
płytką z tworzywa.
Wymaga obrotowego zacisku mocującego
101.0146.0!

17
Klamra mocująca 101.0132.0 
stal nierdzewna, nieobrotowa, do statywów
o średnicy od 16 do 18 mm oraz o przekroju
kwadratowym o wymiarach 10 x 25 mm.

18
Klamra mocująca 101.0146.0 
obrotowa, do statywów o średnicy od  
16 do 18 mm, stal nierdzewna.
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Akcesoria podstawowe

1
Podpórki barkowe (para) 101.0010.0 
w zestawie 2 klamry 101.0117.0,  
2 antystatyczne poduszki (120 x 200 mm)  
oraz 2 pręty mocujące do zainstalowania
poduszek w poziomie lub w pionie.

2 
Podpórka boczna (1 szt.) 101.0107.0  
wersja prosta, w komplecie klamra mocująca  
do szyny bocznej, gładka, antystatyczna  
powierzchnia materaca (100 x 215 mm).

3
Podpórka do rektoskopii/ 
Podparcie pośladków 101.0178.0 
regulowana szerokość, miękkie obicie,  
do pozycjonowania w zabiegach rektoskopowych 
oraz w chirurgii kręgosłupa.
Wymaga 2 klamr 101.0018.0 lub 101.0146.0!

4
Podpórka kolanowa 101.0186.0  
do stołów operacyjnych DIAMOND,  
do zabiegów rektoskopowych oraz chirurgii 
kręgosłupa w przypadku pacjentów w pozycji 
kolanowo-łokciowej, służy także jako podnóżek 
dla chirurgii laparoskopowej, do mocowania  
do sekcji nóg, zawiera 2 klamry mocujące 
101.0132.0. 

Podpórka kolanowa 101.2070.1
podobnie jak 101.0186.0,  
ale do stołów operacyjnych mobilis.
(brak ilustracji)

5
Uchwyty (para) 101.0586.0
do zamocowania do sekcji głowy,  
do łatwego manewrowania stołem operacyjnym.

6
Klamra mocująca do przystawek 101.0121.0 
(il. 1) do mocowania podpórek 101.0135.0, 
101.0151.0, 101.0162.0 oraz 101.0175.0, 
umożliwia obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację 
podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, 
zawiera klamrę mocującą 101.0117.0.

Wałek podpierający 101.0135.0 
(il. 2) zintegrowana okładzina z pianki,
antystatyczna, 200 x 65 mm.

Podpórka barkowa/boczna 101.0151.0  
(il. 3) wklęsła pianka pokryta antystatyczną 
okładziną, 215 x 100 mm.

Podparcie pleców/pośladków 101.0162.0 
(il. 4) pokryta antystatyczną okładziną,  
200 x 120 mm.

Podpórka łonowa/krzyżowa/mostkowa 
101.0175.0  
(il. 5) poduszka z pianki pokryta antystatyczną 
okładziną, 85 x 85 mm.

1
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9
Wózek na akcesoria 101.0120.0 
kwadratowa rama rurowa ze stali nierdzewnej,
z 5 szynami do mocowania akcesoriów i  
1 koszem, antystatyczne kółka obrotowe,  
wymiary: 630 x 580 x 1430 mm (szer. x gł. x wys.)

10
Wózek na płyty sekcji nóg i głowy 
101.0410.0 
do stołu operacyjnego DIAMOND, kwadratowa 
rama rurowa ze stali nierdzewnej, z 6 parami 
złączy do mocowania płyt sekcji nóg i głowy  
oraz płyt pleców i adapterów gin. i uro.,  
2 standardowe szyny i 1 kosz. Antystatyczne
kółka obrotowe, wymiary: 918 x 1243 x 1308 mm 
(szer. x gł. x wys.)

7
Zestaw segmentów poszerzających* 
101.0194.0 
zestaw 2 segmentów wykonanych z pianki  
pokrytej antystatyczną powłoką, dł. 500 mm,  
do sekcji siedziska oraz pleców, mocowane do 
szyn bocznych przy pomocy szybkomocujących 
klamr, z dodatkowymi szynami bocznymi na 
akcesoria.
Do pozycjonowania pacjentów otyłych oraz
pacjentów, którzy muszą być odwracani podczas
zabiegu. Poszerzenie leża do szerokości 800 mm.

Zestaw segmentów poszerzających* 
101.0200.0 
podobnie do segmentów 101.0194.0,  
ale dł. 300 mm  
(bez ilustracji).

8
Podpórki stóp (para)* 101.0202.0 
mocowane do szyn bocznych przy pomocy
zintegrowanych klamr, szerokość regulowana
od 430 do 735 mm, mogą być opuszczone  
w dół i wykorzystane jako przedłużenie leża,
250 x 200 mm.

8

Na ilustr.  2 zestawy 101.0194.0
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Pas mocujący nogi, udowy* 101.0185.0 
1 para, z poduszkami, do dzielonej sekcji nóg, 
zawiera klamry do mocowania do szyn bocznych, 
długość 1200 mm.

2
Płyty podtrzymujące nogi (para) 101.0218.0  
w połączeniu z urządzeniem łączącym do  
wyciągu ortopedycznego, w stołach operacyjnych 
DIAMOND: także mocowane do do sekcji  
siedziska zamiast sekcji nóg.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej pokryta 
materiałem, bardzo lekka. Do znieczulania 
pacjentów w zabiegach ginekologicznych lub 
urologicznych albo przy zabiegach z użyciem 
wyciągu ortopedycznego.
Długość przystawek pod nogi: 875 mm.

3
Przystawka podtrzymująca nogi 
(jednoczęściowa) 101.0400.0 
w stołach operacyjnych DIAMOND: mocowana  
do do sekcji siedziska zamiast sekcji nóg. 
Podobnie jak przystawki 101.0218.0,  
ale jednoczęściowa.

4
Poprzeczka z włókna węglowego 101.2950.0 
do stołów operacyjnych mobilis,  
mocowana do sekcji pleców, przezierna.

Poprzeczka z włókna węglowego 101.0222.0
mocowana do sekcji pleców, przezierna.
Tylko do stołów DIAMOND 60 BG! (bez ilustracji)

Kabel wyrównania potencjałów 101.0220.0
długość 3 m (bez ilustracji)

Kabel wyrównania potencjałów 101.0230.0
długość 5 m (bez ilustracji)

5
Sterownik nożny 101.6400.0 
Do stołów operacyjnych mobilis RC, 
obudowa z aluminium, uszczelniona przed  
wnikaniem płynów, antypoślizgowa,  
podłączony do stołu za pomocą przewodu.
Możliwość regulacji wszystkich funkcji stołu  
analogicznie do sterownika ręcznego.  
Przycisk aktywacji i powrotu do pozycji „0”.
Może być podłączony do stołu w tym samym  
czasie, co sterownik ręczny.  
(wyposażenie fabryczne).

6
Podajnik kaset rtg 101.2810.0  
do stołów operacyjnych mobilis,  
na kasety rtg o wym. maks. 350 x 430 mm,  
teleskopowy drążek ze stali nierdzewnej.

Podajnik kaset rtg 101.0228.0 
podobnie jak 101.2810.0,
do stołów operacyjnych DIAMOND
(bez ilustracji)

Akcesoria podstawowe
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Moduł Integracyjny Schmitz (SIM) 101.0420.0 
Moduł działający w technologii Bluetooth do 
połączenia stołu operacyjnego DIAMOND z  
systemem zintegrowanej sali operacyjnej  
OR1™ NEO firmy Storz.
Dwukierunkowy transfer danych, graficzne  
menu nawigacyjne, wyświetlacz TFT wyświetlający  
wszystkie informacje o statusie stołu, zintegrowane 
menu dostępnych usług oraz informacji, automaty-
czna konfiguracja wszystkich wariantów stołu.
Uwaga! Stół DIAMOND musi być bezwzględnie 
wyposażony w przygotowanie do Bluetooth 
101.0390.0!

Więcej informacji na temat funkcji Bluetooth w 
stołach operacyjnych DIAMOND w katalogu nr 84.
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1
Płyta do artroskopii barku 101.0209.0 
do stołów operacyjnych DIAMOND modeli 50 i 60.
Mocowana w miejsce sekcji nóg, z indywidualnie
odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu
do barków, z szynami bocznymi. Wymaga 
łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz  
profilowanej podpórki głowy 101.0013.0.

2
Płyta barkowa 101.0210.0 
do stołów operacyjnych DIAMOND modeli 50 i 60,
do laryngologii, chirurgii twarzy i szczękowo-
twarzowej oraz okulistyki, mocowana w miejsce 
sekcji nóg, z szynami bocznymi.
Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0
oraz profilowanej podpórki głowy 101.0155.0.

3
Profilowana podpórka głowy do  
chirurgii barku 101.0013.0  
hełm w kształcie litery U z miękkimi poduszkami
i 2 pasami mocującymi zapinanymi na rzep.  
Bezpieczne pozycjonowanie i boczne  
umocowanie głowy podczas znieczulenia.
Regulowane do rożnych rozmiarów głowy, 
odłączane poduszki.
Bezpieczne obciążenie: 11 kg. Wymaga łącznika 
101.0167.0 lub 101.0187.0 do podłączenia do 
płyty do artroskopii barku 101.0209.0.

3 8

4
Poduszka* 101.0015.0 
do operacji dysku  
międzykręgowego, dwusekcyjna dla  
indywidualnego dopasowania do rozmiaru  
pacjenta, przezierna dla rtg, antystatyczna.
Poduszka piersiowa 500 x 250 x 200 mm  
(szer. x gł. x wys.),
poduszka miednicy 500 x 340 x 200 mm  
(szer. x gł. x wys.).

5
Przystawka do artroskopii kolana* 
101.0212.0 
regulowana ręcznie, z podkładką żelową
i pasem mocującym. Mocowanie do szyny  
bocznej (wymaga klamry mocującej 101.0146.0).
Bezpieczne obciążenie: 25 kg.
 
 

6
Przystawka do artroskopii kolana* 
101.0583.0  
mocowana do szyny bocznej, zawiera klamrę 
mocującą i poduszki, regulowana ręcznie. 
Średnica regulowana ręcznie przy pomocy korby, 
możliwość dopasowania również do bardzo 
otyłych pacjentów.  
Bezpieczne obciążenie: 40 kg.

7
Przystawka do pozycji kolanowo-łokciowej 
101.0150.0 
do stołów operacyjnych DIAMOND,  
mocowana do sekcji pleców,
do pozycji kolanowo-łokciowej w chirurgii
kręgosłupa, materac z pianki, antystatyczny,
regulacja wysokości 200 mm przy pomocy korby,
z szynami bocznymi. Bezpieczne obciążenie
robocze: 135 kg. Wym. 510 x 500 x 120 mm  
(szer. x gł. x wys.).

8
Podpórka boczna (1 sztuka) 101.0190.0 
do stołów operacyjnych DIAMOND, do bocznego 
podparcia pacjenta, mocowanie do przystawki 
do pozycji kolanowo-łokciowej 101.0150.0 przy 
pomocy klamry (w zestawie).

Regulowana szerokość Regulowana długość

6

Akcesoria dla ortopedii, traumatologii,
chirurgii kręgosłupa oraz wyciąg ortopedyczny
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Płyta do artroskopii barku 101.2790.1
do stołów operacyjnych mobilis, mocowana  
w miejsce sekcji nóg, regulacja wspomagana 
sprężyną gazową, z indywidualnie odłączanymi 
poduszkami bocznymi dla łatwego dostępu do 
ramion, szynami bocznymi. 
Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz 
profilowanej podpórki głowy 101.0013.0.

10

9
Wyściełane segmenty  
do płyty do artroskopii barku (para)
101.0440.0  
mniejsze, wyściełane segmenty do płyty do
artroskopii barku 101.0209.0, do mocowania
w miejsce standardowych segmentów.

9

12

11

9

10
Mała sekcja głowy 101.0207.0 
do zastosowania np. podczas  indukcji  
znieczulenia przy zastosowaniu płyty do 
 artroskopii barku lub uniwersalnego adaptera.
Gruby materac 70 mm z pianki (do płyty do
artroskopii barku 101.0209.0 lub 101.2790.1)

11
Sekcja pleców 101.2780.1
do stołów operacyjnych mobilis, do laryngologii, 
chirurgii twarzy, szczękowo-twarzowej i  
okulistyki, instalowana w miejsce sekcji nóg,  
regulacja wspomagana sprężyną gazową,  
z szynami bocznymi.
Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0 oraz
profilowanej podpórki głowy 101.0155.0.
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Akcesoria dla ortopedii, traumatologii,
chirurgii kręgosłupa oraz wyciąg ortopedyczny

1 
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni 
101.0108.0 
przezierna dla rtg płyta z włókna węglowego  
CFRP, materac z pianki pokrytej powłoką 
antystatyczną, ergonomiczny kształt dla  
optymalnego dostępu do pola operacyjnego, 
wymiary: 815 x 520 mm.
Obciążenie bez wspornika - do 25 kg.

2
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni 
101.0070.1  
do stołów operacyjnych mobilis, przezierna dla 
rtg płyta z tworzywa, materac z pianki pokrytej 
powłoką antystatyczną, kanał na kasetę rtg, 
wymiary: 700 x 300 mm.

3
Podpórka ramienia 101.0122.0
przezierna dla promieni rtg, regulacja wysokości 
ok. 100 mm przy pomocy klamry, obrót o 90°,
poduszka z pianki 210 x 260 mm, bezpieczne
obciążenie robocze: 10 kg.
Wymaga klamry mocującej 101.0117.0.

4
Podstawa wyciągu ramienia 101.0136.0  
do mocowania gwoździ śródszpikowych górnej 
części ramienia, pionowy pręt oraz pozioma  
prowadnica liniowa z szyną na akcesoria,  
regulowana przy pomocy przegubu kulowego, 
do zamocowania urządzenia wyciągowego 
Weinberger’a 101.0163.0 (do osobnego  
zamówienia). Wymaga klamry mocującej 
101.0146.0.

5
Urządzenie wyciągowe Weinberger’a 
101.0163.0  
przezierne dla promieni rtg, do pozycjonowania
dłoni i palców, płyta ręki oraz uchwyty palców
z tworzywa, do zamocowania do podstawy 
101.0136.0.
Bezpieczne obciążenie robocze: 30 kg.

6
Wałek zaporowy do ramienia 101.0152.0 
obłożony pianką, przezierny dla rtg,  
bezpieczne obciążenie: 12 kg.
Wymaga klamry mocującej 101.0146.0.

3
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Akcesoria z włókna węglowego  
(karbonowe)

1 
Płyta plecowa z włókna węglowego 
101.7151.0 
– w przygotowaniu –
przezierna płyta z włókna węglowego CFRP,  
do zamocowania do sekcji pleców stołu  
operacyjnego. Długość 1,200 mm, z czego  
1,000 mm jest przezierne dla promieni rtg.  
Z materacem z pianki SAF 60 mm,
antystatycznym, z prętem podpierającym.

Bezpieczne obciążenie robocze:
z prętem podpierającym
stoły operacyjne DIAMOND: 225 kg
stoły operacyjne mobilis: 225 kg

bez pręta podpierającego
stoły operacyjne DIAMOND: 140 kg
stoły operacyjne mobilis: 100 kg

2 
Przedłużenie płyty plecowej  
101.7153.0 
– w przygotowaniu –
przezierne dla promieni rtg przedłużenie z włókna 
węglowego CFRP do zamocowania do płyty  
karbonowej, wym. 300 x 550 mm (dł. x szer.), 
obszar przezierny 300 x 510 m (dł. x szer.),  
materac z pianki SAF 60 mm, antystatyczny.
Szyny boczne 25 x 10 mm na całej długości.

3 
Szyny boczne do płyty z  
włókna węglowego 101.7152.0 
– w przygotowaniu –
szyny boczne ze stali nierdzewnej 25 x 10 mm, 
długość 220 mm, do zamocowania do płyty 
101.7151.0.

4 
Specjalna podpórka ramienia 101.7200.1
z przezierną dla promieni rtg płytą z włókna 
węglowego CFRP, mocowana do szyn bocznych. 
Wym. 700 x 250 mm, z czego 600 mm
przezierne dla rtg. Obciążenie do 25 kg.  
Odchylana w poziomie z systemem blokującym  
i ręcznym pokrętłem.
Materac z pianki SAF 25 mm, antystatyczny.

5
Specjalna sekcja nóg 101.7050.1
do stołów operacyjnych mobilis, 2-sekcyjna,  
z przezierną dla promieni rtg płytą karbonową 
CFRP, do mocowania do sekcji siedziska.
Długość: 850 mm, z czego 730 mm przezierne  
dla rtg, z  możliwością przedłużenia o 250 mm 
przy pomocy dołączanych płyt laminatowych. 
Szerokość: 2 x 250 mm. Dopuszczalne
obciążenie do 30 kg każda. Pochylenie i  
rozszerzenie za pomocą systemu blokującego 
i dźwigni zaciskowych.
Materac z pianki SAF 60 mm, antystatyczny.

1

2 3

5

4
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Wyciąg ortopedyczny

Artroskopia biodra

Artroskopia biodra

Klin zaciskowy

Wyciąg ortopedyczny charakteryzuje  
się prostotą oraz większym zakresem
zastosowań.

Złożone operacje chirurgiczne,  
takie jak artroskopie biodrowe,  
można prowadzić bardziej efektywnie 
dzięki noworozwiniętej przystawce
ortopedycznej i przydatnych
usprawnieniach w zakresie
akcesoriów.

Nowe, specjalne buty trakcyjne
zabezpieczają stopę pacjenta
w każdej wymaganej pozycji.

Kołek zaporowy z grubszym materacem
skutecznie zapobiega nadmiernemu
uciskowi i uszkodzeniu nerwów.

Nowy klin zaciskowy pozwala na
zoptymalizowany płynny obrót
belek wydłużających.
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Wyciąg ortopedyczny w szczegółach

Zaciski kulowe

Urządzenie wyciągowe

Innowacyjne zaciski kulowe ze  
zintegrowanym urządzeniem 
wyciągowym pomogą operatorowi w 
precyzyjnym ustawieniu kończyny do 
artroskopii biodra i dokładnym repozyc-
jonowaniu złamań kończyn dolnych.

1 
Wyraźne oznaczenia na urządzeniu 
wyciągowym dla bezpieczeństwa  
podczas zabiegu.

2 
Łatwe i precyzyjne ustawianie kończyny
oraz  śródoperacyjne pozycjonowanie, 
jak również kontrola wymaganych sił 
rozciągania możliwe dzięki zastosowaniu 
skalowania na mechanizmie trakcyjnym.

3 
Proste i szybkie mocowanie do  
stołu operacyjnego przy pomocy  
belki mocującej.

Maks. wysunięcie belki wydłużającej Stopień rozszerzenia

Belka mocująca mobilis

Belka mocująca DIAMOND

1 2

3 3
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Wyciąg ortopedyczny

Akcesoria dla ortopedii, traumatologii,
chirurgii kręgosłupa oraz 
urządzenia wyciągowe

W celu leczenia wszelkiego rodzaju złamań 
kończyn dolnych.
Podstawowe funkcje:
– szybkie, proste oraz bezpieczne mocowanie  
 przystawki do stołów operacyjnych DIAMOND  
 i mobilis
– modułowa budowa dla optymalnego zakresu  
 zastosowań
– swobodny dostęp do kończyn dolnych dla
 aparatu rtg i całkowitego przejścia promieni  
 rtg w dwóch osiach
– dobrze opracowane akcesoria dla wygodnego
 i precyzyjnego pozycjonowania pacjenta
– konstrukcja ze stali nierdzewnej odporna na 
 środki dezynfekujące

Wyciąg ortopedyczny 101.0270.0
belki wydłużające z podwójnymi przegubami w  
celu regulacji odchylenia i wysokości. Przegub  
belki może być ustawiony zarówno poziomo jak 
i pionowo dla optymalnego dostępu promieni rtg.
Przesuwne urządzenia wyciągowe mocowane
na belkach wydłużających: przegub odchylany,
obrotowy i rotujący. Wszystkie metalowe części
wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej.

Wymaga montażu elementu mocującego,  
materaca, belki mocującej jak opisano na stronie 17!

Kompletny wraz z podstawowymi  
akcesoriami:
2 wsporniki belek wydłużających,
2 płyty pod stopy dla dorosłych,
2 buty trakcyjne dla dorosłych,
1 kołek zaporowy dla pozycji grzbietowej, regulowany,
Całkowita waga: 46 kg
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1 
Element mocujący 101.0110.0
dla wszystkich modeli stołów DIAMOND,
do podłączenia wyciągu 101.0270.0
(późniejsza instalacja do stołów DIAMOND jest
możliwa, jednakże bez funkcji wykrywania kolizji)

Element mocujący 101.5250.0
podobnie jak 101.0110.0, ale do stołów 
operacyjnych mobilis bez funkcji przesuwu 
wzdłużnego. W modelach stołów mobilis  
z funkcją przesuwu wzdłużnego element  
mocujący jest już zainstalowany.
(bez ilustracji)

2
Belka mocująca 101.0250.0
do stołów DIAMOND z funkcją przesuwu 
wzdłużnego blatu. Niezbędna do montażu 
urządzenia wyciągowego 101.0270.0 w 
połączeniu z elementem mocującym 101.0110.0.

Belka mocująca 101.0260.0
podobna do 101.0250.0, ale do stołów  
operacyjnych DIAMOND bez funkcji 
przesuwu wzdłużnego blatu.
(bez ilustracji)

3
Belka mocująca 101.0251.0
podobna do 101.0250.0,
ale do stołów operacyjnych mobilis.

4
Materac 101.0138.0
do przystawki pozycjonującej wyciągu.

5
Wózek transportowy 101.0290.0
wózek do transportu i przechowywania wyciągu
podzielonego na poszczególne elementy.

6
Wózek transportowy 101.0221.0
podobnie jak 101.0290.0, ale do transportu
i przechowywania w pełni zmontowanego wyciągu.

1 2

5

6

3 4

Now
ość
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Belka wydłużająca  
(połączenie poziome lub pionowe)

Poziome odchylenie belek wydłużających

Regulacja pionowa belki wydłużającej
po połączeniu w orientacji pionowej.

Regulowany kołek zaporowy  
dla pozycji grzbietowej

Wyposażenie
standardowe

Wyposażenie
dodatkowe

1
Adapter do gipsowania miednicy
z podparciem miednicy 101.0340.0

2
Kołek zaporowy do pozycji bocznej 
101.0350.0 

3
Klamra do drutu Kirschnera* 101.0165.0  
do przystawek wykorzystujących gwoździe 
Steinmann’a.

4
Przystawki podtrzymujące nogi (para) 
101.0218.0 
mocowane do sekcji siedziska w połączeniu  
z urządzeniem łączącym do wyciągu  
ortopedycznego, w stołach operacyjnych  
DIAMOND: także mocowane do do sekcji  
siedziska zamiast sekcji nóg.
Gięte rury ze stali nierdzewnej pokryte materiałem,
lekka konstrukcja. Do znieczulania pacjentów
w zabiegach ginekologicznych lub urologicznych 
albo przy zabiegach z użyciem wyciągu  
ortopedycznego.
Długość przystawek pod nogi: 875 mm.

5
Urządzenie wyciągowe do  
kości piszczelowej 101.0280.0
kołek zaporowy do podudzia, zdejmowalny,
z regulacją wysokości. Odchylany przy pomocy
regulowanego przegubu.

6
Przedłużenie szyny bocznej (para) 
101.0193.0
w sekcji siedzenia, do przyłączenia podnóżka
(typu Göpel) 101.0115.0 przy użyciu obrotowej
klamry mocującej 101.0146.0.

brak ilustr.:
2 szt. płyty pod stopy dla dzieci 101.0201.0
2 szt. buty trakcyjne dla dzieci 101.0205.0

1

3

2

6

5

4
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Wyciąg ortopedyczny

1 Poprzeczka teleskopowa do zawieszenia pionowej zasłony izolującej np. do 2 statywów na płyny infuzyjne

1 
Poprzeczka teleskopowa* 101.0224.0 
do zawieszenia pionowych zasłon izolacyjnych,
montowana do 2 pionowych masztów przy  
pomocy uniwersalnych klamr, teleskopowy  
pręt rozciągany od 1,500 do 2,800 mm.

2
Poduszka do artroskopii biodra 101.0320.0 
do operacji biodra, do zamocowania na kołku
zaporowym, wysokość 240 mm, śr. 230 mm.

2 3 4

3 
Specjalny but do artroskopii biodra* 
101.0310.0 
(but “Rotex”), but do trwałej stabilizacji stopy
w chirurgii biodra lub chirurgii urazowej,  
anatomiczny kształt wewnętrznej, karbonowej 
części buta, zamknięcia zatrzaskowe, jednorazowy 
wkład buta 101.0330.0 nie jest dołączony!

4
Jednorazowy wkład buta (sztuka)* 
101.0330.0 
do zastosowania z specjalnym butem  
do artroskopii biodra 101.0310.0.

1
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Akcesoria do pozycjonowania głowy 
oraz zabiegów neurochirurgicznych

1
Adapter uniwersalny 101.0141.0  
do stołów operacyjnych DIAMOND, stal  
nierdzewna, do mocowania elementu bazowego 
systemu Doro 101.0142.0, ramienia 101.0112.0 
oraz łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0.

Adapter uniwersalny 101.2720.0  
podobny do 101.0141.0,  
ale do stołów operacyjnych mobilis. (bez ilustracji)

2
Ramię wspierające 101.0112.0  
w kształcie litery „U” dla lepszego dostępu  
dla aparatu rtg, uchylne z blokowaniem przy  
pomocy dźwigni mimośrodowej, przesuwna  
szyna obrotowa 360° przy pomocy blokowanego  
pokrętła. Do profilowanych podgłówków 
101.0155.0 lub 101.0179.0 oraz łącznika 
101.0126.0 (wymaga uniwersalnego adaptera
101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

3 
Element łączący 101.0126.0 
wysokość regulowana przy pomocy klamry,  
szyna ślizgowa z blokowanym pokrętłem  
regulacyjnym (wymaga ramienia wspierającego 
101.0112.0 oraz profilowanego podgłówka 
101.0155.0 lub 101.0179.0).

4
Element łączący 101.0167.0 
przystawka do szyn bocznych z regulacją 
wysokości i pochylenia, dł. 240 mm, współpracuje 
z podgłówkami 101.0155.0 lub 101.0179.0  
(wymaga uniwersalnego adaptera 101.2720.0 
(mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

5
Element łączący 101.0187.0 
do centralnego gniazda kwadratowego adaptera,
regulacja przy pomocy trzech przegubów
regulowanych pokrętłami, z łącznikiem do  
szyny bocznej, dł. 275 mm, współpracuje z 
podgłówkami 101.0155.0 lub 101.0179.0  
(wymaga uniwersalnego adaptera 101.2720.0 
(mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

6
Profilowany podgłówek 101.0155.0 
1-sekcyjny zagłówek z PU z odłączanymi  
poduszkami oraz pasem mocującym, optymalne 
rozłożenie nacisku w pozycji grzbietowej jak  
i brzusznej.  (Wymaga łącznika 101.0167.0 
lub 101.0187.0 oraz uniwersalnego adaptera
101.2720.0 (mobilis) lub 101.0141.0 (DIAMOND).

7
Profilowany podgłówek 101.0179.0 
2-sekcyjne podparcie, regulowany na szerokość,
zagłówek z PU z odłączanymi poduszkami  
oraz pasem mocującym, optymalne rozłożenie 
nacisku w pozycji grzbietowej jak i brzusznej.
(Wymaga łącznika 101.0167.0 lub 101.0187.0
oraz uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis) 
lub 101.0141.0 (DIAMOND).

8 
Podpórka ręki dla chirurga 101.0195.0 
podparcie ręki do mikrochirurgii oka.
Z regulacją wysokości, odwracalne.
Do zamocowania do łącznika 101.0167.0
lub 101.0187.0.

6

8

73

2

1

4

5

9

9
Profilowana podpórka głowy* 101.0550.0  
zintegrowany materac z pianki, odchylana przy 
pomocy dźwigni, regulowana wysokość przez 
obrót adaptera w łączniku 101.0587.0.
Wymaga łącznika 101.0587.0 do zamocowania do 
płyty do artroskopii barku 101.0209.0/101.2790.1
lub płyty barkowej 101.0210.0/101.2780.1  
(wymaga łącznika 101.0587.0).

Element łączący 101.0587.0  
do zamocowania profilowanej podpórki głowy
 101.0550.0 do płyty do artroskopii barku
101.0209.0/101.2790.1 lub do płyty barkowej
101.0210.0/101.2780.1. (bez ilustracji)

Now
ość

Now
ość



5

21

12

1711

10 13 16

14

15

10
Przystawka do pozycji siedzącej 101.0014.0 
ze stali nierdzewnej, do pozycjonowania  
pacjenta w pozycji siedzącej w neurochirurgii, 
regulowana do rożnych szerokości stołu.  
Wymaga 2 szt. klamr mocujących 101.0018.0!

11
Uniwersalny element bazowy systemu Doro* 
101.0142.0 
regulacja dwoma przegubami, mocowany do 
uniwersalnego adaptera 101.2720.0 (mobilis)  
lub 101.0141.0 (DIAMOND) lub przystawki do 
pozycji siedzącej 101.0014.0.
Na życzenie dostępny również z materiału  
przeziernego dla promieni rtg.

12
Adapter do zacisku czaszki typu Doro* 
101.0113.0 
do mocowania zacisku czaszki typu Doro 
101.0270.0 lub podparcia pod głowę
101.0156.0 do uniwersalnego elementu  
bazowego 101.0142.0.
Na życzenie dostępny również z materiału  
przeziernego dla promieni rtg.

13
Adapter zacisku czaszki typu Doro
z przegubami kulowymi* 101.0168.0  
zapewnia obrót o 360°, poziome nachylenie  
do 90°, służy do połączenia zacisku czaszki  
Doro 101.0270.0 lub podparcia pod głowę 
101.0156.0 do elementu bazowego 101.0142.0.
Na życzenie dostępny również z materiału  
przeziernego dla promieni rtg.

14
Zacisk czaszki typu Doro* 101.0127.0  
dla bezpiecznego i stabilnego 3-punktowego
mocowania głowy pacjenta w pozycji
grzbietowej, brzusznej, bocznej lub siedzącej.
W zestawie trzy piny dla dorosłych.
Na życzenie dostępny również z materiału  
przeziernego dla promieni rtg.

15
Profilowane podparcie pod głowę do klamry 
typu Doro* 101.0156.0  
podwójna regulacja, poduszki żelowe w kształcie 
litery U, wymaga adaptera do zacisku czaszki 
101.0113.0 oraz elementu bazowego 101.0142.0.

16
Piny czaszkowe typu Doro* 101.0180.0 
piny czaszkowe wielokrotnego użytku 3 szt., 
dziecięce.

17
Piny czaszkowe typu Doro* 101.0188.0  
piny czaszkowe wielokrotnego użytku 3 szt.,  
dla dorosłych.
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Akcesoria dla ginekologii i urologii

1

1
Podpórki nożne (para)* 101.0016.0 
z regulacją wysokości i regulacją obrotu od
strony stopy, ze wspomaganiem, z plastikowym
wsparciem i żelową poduszką dla stopy i  
podudzia, regulowany we wszystkich kierunkach.
W zestawie specjalne klamry mocujące.

2
Podnóżek (typu Göpel)
Cysto-Lift (para)* 101.0217.0
regulacja wysokości oraz przywodzenia/ 
odwodzenia od strony stopy, ze wspomaganiem, 
wyściełane podpórki podudzi typu Göpel,  
regulowany we wszystkich kierunkach, 
zawiera klamry mocujące.

3
Podnóżek (typu Göpel) 101.0115.0 
zintegrowane poduszki z pianki, czarne,  
antystatyczne, z pasami na rzepy, bez  
uchwytów mocujących.  
Stal nierdzewna 18/10, długość pręta 520 mm. 
Wymaga klamr mocujących nr 101.0018.0 lub 
101.0146.0.

4
Adapter urologiczny 101.0197.0 
do stołów operacyjnych DIAMOND, przedłużenie 
sekcji siedziska o ok. 420 mm, z wycięciem dla 
procedur urologicznych, w pełni przezierny dla 
promieni rtg, szyny boczne ze stali nierdzewnej  
25 x 10 mm (na życzenie dostępny również
dla stołów bez wycięcia ginekologicznego).

Podwójny blat 101.0520.0
z możliwością włożenia kasety rtg,
do adaptera urologicznego 101.0197.0.
(bez ilustracji)

Adapter urologiczny 101.6010.1
podobnie do 101.0197.0,
ale do stołów operacyjnych mobilis.
(bez ilustracji)

2

4

3

5

5
Podłokietniki (para) 101.0129.0 
ze wspornikami ze stali nierdzewnej do  
zamocowania do adaptera urologicznego  
do stołów DIAMOND 101.0197.0,  
powlekane poduszki z pianki, antystatyczne,  
wym. 120 x 200 mm.

Podłokietniki (para) 101.6020.0
podobnie jak 101.0129.0, ale do zamocowania  
do adaptera urologicznego do stołów mobilis 
101.6010.1.
(bez ilustracji)

Now
ość
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9
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7
Miska z uchwytem 101.0170.0 
do stołów operacyjnych DIAMOND, ze stali  
nierdzewnej, montowana do kolumny stołu, z 
odpływem i plastikowym wężem, wymiary miski: 
350 x 325 x 60 mm (szer. x gł. x wys.).

8
Miska z obrotowym mocowaniem z uchwytem 
101.0182.0 
do stołów operacyjnych DIAMOND, ze stali  
nierdzewnej, mocowana do kolumny stołu, z 
odpływem i plastikowym wężem, wymiary miski: 
350 x 325 x 60 mm (szer. x gł. x wys.).

Sito TUR 101.0191.0  
ze stali nierdzewnej, do miski 101.0182.0.
(bez ilustracji)

9
Taca do odkładania narzędzi 101.0585.0  
mocowana do adaptera ginekologicznego 
101.0204.0 lub adaptera urologicznego 101.0197.0, 
stal nierdzewna, możliwość wysuwania i obracania,  
szybkie wyjmowanie w celu czyszczenia, bez 
odpływu. Wymiary miski: 300 x 230 x 40 mm  
(szer. x gł. x wys.).

10
Sekcja nóg* 101.0570.0 
– w przygotowaniu –
do stołów operacyjnych DIAMOND, 4-sekcyjna,
do łatwego i anatomicznego pozycjonowania 
pacjenta, płynna regulacja, łatwiejszy dostęp do 
pola operacyjnego dzięki wyjmowanym płytom 
podpierającym udo i podudzie, odejmowane  
poduszki. Możliwość zamocowania podpórek 
typu Göpel 101.0571.0 w miejsce segmentów 
podpierających nogi.

11
Podnóżki (para)* 101.0571.0  
– w przygotowaniu – 
podnóżki typu Göpel do zamocowania
do sekcji nóg 101.0570.0.

12
Miska z systemem płukania 101.0584.0
mocowana do adaptera ginekologicznego 
101.0204.0 lub urologicznego 101.0197.0, duża 
i okrągła miska ze stali nierdzewnej Ø 360 mm, 
wyciągana i odchylana, blokowana w każdej  
pozycji. Higieniczne wykonanie bez obrzeża.
Odcięcie zapachów przez syfon ścienny lub
podłogowy w pomieszczeniu klienta (system 
ścienny/podłogowy). Dopływ wody uruchomiany 
ręcznie przy pomocy kurka. Odpływ przez bardzo 
elastyczny wąż i króciec rurowy, Ø 40 mm.  
Odpowiada normie DIN EN 1717.

Sito TUR 101.0588.0  
okrągłe, ze stali nierdzewnej, do miski z systemem 
płukania 101.0584.0. (bez ilustracji)

13
Miska z uchwytem 101.2400.0 
do stołów operacyjnych mobilis, wygodne  
mocowanie do podstawy stołu operacyjnego. 
Szybkie blokowanie miski do uchwytu, bezpieczne 
mocowanie śrubowe uchwytu do podstawy stołu, 
pojemność miski 7 litrów.

14
Miska z uchwytem 101.2470.0  
do stołów operacyjnych mobilis, stal nierdzewna,
mocowanie do kolumny stołu, z odpływem i wężem 
z tworzywa, wymiary miski: 350 x 325 x 60 mm 
(szer. x gł. x wys.).

6
Adapter ginekologiczny 101.0204.0  
do stołów operacyjnych DIAMOND, przedłużenie 
sekcji siedziska o ok. 285 mm, dla procedur gine-
kologicznych i urologicznych, w pełni przezierny 
dla promieni rtg, z szynami bocznymi i wycięciem 
ginekologicznym. Na życzenie, dostępne również
dla stołów bez wycięcia ginekologicznego. 

Podwójny blat 101.0530.0
z możliwością włożenia kasety rtg, do adaptera 
ginekologicznego 101.0204.0. (bez ilustracji)

Adapter ginekologiczny 101.4010.1
podobny do 101.0204.0, ale do stołów  
operacyjnych mobilis. (bez ilustracji)
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Wspomaganie ułożenia pacjenta

3

4

2

1

5

1
Żelowy materac do pozycji bocznych* 
101.0189.0 
dla bezpiecznej pozycji bocznej, w celu 
odciążenia stawu barkowego oraz ochrony 
połączeń nerwowych, do zabiegów chirurgicznych 
na biodrze, na ramieniu lub nerce,
720 x 500 x 160 mm (szer. x gł. x wys.).

2
Żelowe podkładki pod pięty (para)* 
101.0196.0 
dla wsparcia obszaru ścięgna Achillesa i 
odciążenia pięt pacjenta podczas długotrwałych 
zabiegów chirurgicznych, 190 x 100 x 70 mm 
(szer. x gł. x wys.).

3
Materac tunelowy* 101.0203.0  
dla bocznego ułożenia pacjenta, zapobiega  
ryzyku uszkodzenia nóg pacjenta, materac z  
obiciem antystatycznym wypełniony specjalną 
pianką o grubości 70 mm, 650 x 400 x 220 mm 
(szer. x gł. x wys.).

4
Materac klinowy – podwójny* 101.0208.0  
dla pozycjonowania pacjenta w pozycji  
grzbietowej, w celu zapobiegania porażeniu  
splotu ramiennego oraz do stabilizacji głowy,  
440 x 500 x 100 mm (szer. x gł. x wys.).

5
Poduszka półkolista 101.0211.0  
materac z obiciem antystatycznym, półkolisty,
240 x 120 x 475 mm (szer. x gł. x wys.).

6
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0143.0 
otwarty, rozmiar dla dorosłych, zapewnia 
stabilność oraz ochronę twarzy pacjenta podczas 
zabiegu w pozycji bocznej, Ø 200 x 54 mm.

7
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0157.0  
otwarty, pediatryczny, zapewnia stabilność oraz
ochronę twarzy pacjenta podczas zabiegu w
pozycji bocznej, Ø 140 x 34 mm.

8
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0169.0  
zamknięty, rozmiar dla dorosłych, chroni  
głowę oraz uszy podczas zabiegu w pozycji 
grzbietowej, Ø 200 x 50 mm.

9
Żelowy pierścień pod głowę* 101.0181.0 
zamknięty, pediatryczny, chroni głowę oraz
uszy podczas zabiegu w pozycji grzbietowej,  
Ø 140 x 34 mm.

10
Żelowe podparcie głowy  
dla pozycji brzusznej* 101.0114.0  
rozmiar dla dorosłych, anatomicznie
zaprojektowane tak, aby głowa pacjenta  
mogła komfortowo spoczywać twarzą w dół,  
wyloty dla rur anestetycznych po obu stronach,
280 x 240 x 150 mm (szer. x gł. x wys.).

11
Żelowe podparcie głowy  
dla pozycji brzusznej* 101.0128.0 
pediatryczne, anatomicznie zaprojektowane tak,
aby głowa pacjenta mogła komfortowo 
spoczywać twarzą w dół, wyloty rur anestetycz-
nych po obu stronach, 260 x 230 x 140 mm  
(szer. x gł. x wys.).

8
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1
Materac próżniowy, krótki* 101.0581.0 
do pozycjonowania pacjenta w pozycji na  
plecach, ginekologicznej lub Trendelenburga. 
Mocowanie materaca próżniowego do stołu  
operacyjnego zabezpiecza pacjenta przed 
zsunięciem się ze stołu przy skrajnym pochyleniu 
stołu głową w dół (np. w laparoskopowej resekcji 
esicy). Zabezpieczenie przed obniżeniem  
temperatury ciała pacjenta dzięki systemowi 
pamięci kształtu, ochrona przed uszkodzeniem 
nerwów dzięki wkładkom z pamięcią kształtu.
Wymagane podciśnienie może być uzyskane np.
przy pomocy urządzeń ssących dostępnych 
zwykle na sali operacyjnej.
wym.: 1.200 mm x 1.000 mm 

Skład zestawu:
materac próżniowy na salę operacyjną, krótki.   
Dodatkowa poduszka do znieczulania oraz 
wyściełany pas mocujący.

2
Materac próżniowy, długi* 101.0582.0  
do pozycjonowania pacjenta w pozycji bocznej.
Mocowanie materaca próżniowego do stołu  
operacyjnego zabezpiecza pacjenta przed 
zsunięciem się ze stołu przy skrajnym pochyleniu  
stołu głową w dół. Zabezpieczenie przed 
obniżeniem temperatury ciała pacjenta
dzięki systemowi pamięci kształtu, ochrona  
przed uszkodzeniem nerwów dzięki wkładkom  
z pamięcią kształtu.
Wymagane podciśnienie może być uzyskane np.
przy pomocy urządzeń ssących dostępnych 
zwykle na sali operacyjnej.
wym.: 2.000 mm x 920 mm 

Skład zestawu:
materac próżniowy na salę operacyjną, długi.  
Dodatkowa poduszka do znieczulania oraz 
wyściełany pas mocujący.

1

2
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Akcesoria specjalne

1

2

2 2

2
Allen® Spine System* 101.0160.0
Urządzenie pozycjonujące do pozycjonowania 
pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych 
kręgosłupa, mocowanie do szyn bocznych stołu 
operacyjnego.

1
Stół Rotex* 101.0560.0
Urządzenie pozycjonujące do endoprotetyki  
stawu biodrowego oraz artroskopii. Elektryczna 
regulacja wysokości ułożenia nogi pacjenta  
przy pomocy sterownika nożnego, precyzyjna 
ręczna regulacja przez obracanie, wydłużanie, 
przywodzenie i odwodzenie, do stosowania z 
wyciągiem ortopedycznym 101.0270.0.
Bezpieczne obciążenie robocze: 220 kg

Skład zestawu:
System RotexTable, But RotexShoe  
(z 2 parami wkładek wewnętrznych),  
sterownik nożny, ładowarka z mocowaniem 
ściennym, wymienne baterie, kabel  
połączeniowy, stojak, korba, adapter  
do wyciągu ortopedycznego 101.0270.0

NOW
OŚĆ
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Podpórka barku (para) 101.0010.0 6       
Ramka anestezjologiczna 101.0012.0 4       
Profilowana podpórka głowy  101.0013.0 10       
Przystawka do pozycji siedzącej 101.0014.0 21       
Poduszka 101.0015.0 10       
Podpórki nożne (para) 101.0016.0 22       
Sekcja głowy** 101.0017.0 -       
Klamra mocująca  101.0018.0 5       
Podpórka pod rękę  101.0019.0 4       
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni  101.0070.1 12       
Podpórka boczna (1 szt.) 101.0107.0 6       
Przystawka do chirurgii ręki/dłoni  101.0108.0 12       
Podpórka pod rękę  101.0109.0 4       
Element mocujący 101.0110.0 17       
Przedłużenie ramki anestezjologicznej 101.0111.0 4       
Ramię wspierające 101.0112.0 20       
Adapter do zacisku czaszki typu Doro 101.0113.0 21       
Żelowe podparcie głowy dla pozycji brzusznej 101.0114.0 24       
Podnóżek typu Göpel (szt.) 101.0115.0 22       
Sekcja nóg** 101.0116.0 -       
Klamra mocująca 101.0117.0 5       
Wózek na akcesoria 101.0120.0 7       
Klamra mocująca do przystawek 101.0121.0 6       
Podpórka ramienia 101.0122.0 12       
Uchwyt nadgarstka 101.0123.0 4       
Giętka ramka anestetyczna 101.0125.0 5       
Element łączący 101.0126.0 20       
Zacisk czaszki typu Doro 101.0127.0 21       
Żelowe podparcie głowy dla pozycji brzusznej 101.0128.0 24       
Podłokietniki (para) 101.0129.0 22       
Przedłużenie sekcji pleców** 101.0131.0 -       
Klamra mocująca 101.0132.0 5       
Wałek podpierający 101.0135.0 6       
Podstawa wyciągu ramienia  101.0136.0 12       
Uchwyt nadgarstka 101.0137.0 4       
Materac 101.0138.0 17       
Statyw kroplówki 101.0139.0 5       
Adapter uniwersalny 101.0141.0 20       
Uniwersalny element bazowy systemu Doro 101.0142.0 21       
Żelowy pierścień pod głowę 101.0143.0 24       
Sekcja nóg** 101.0145.0 -       
Zacisk mocujący obrotowy 101.0146.0 5       
Przystawka do pozycji kolanowo-łokciowej 101.0150.0 10       
Podpórka barkowa/boczna 101.0151.0 6       
Wałek zaporowy do ramienia 101.0152.0 12       
Osłona ramienia 101.0153.0 5       
Uchwyt rurek wentylacyjnych 101.0154.0 5       
Profilowany podgłówek 101.0155.0 20       
Profilowane podparcie głowy 101.0156.0 21       
Żelowy pierścień pod głowę 101.0157.0 24       
Przedłużenie sekcji pleców, pochylane** 101.0159.0 -       
Allen Spine System  101.0160.0 26       
Podparcie pleców/pośladków 101.0162.0 6       
Urządzenie wyciągowe Weinberger’a 101.0163.0 12       
Pas mocujący nogę 101.0164.0 4       
Klamra do drutu Kirschnera 101.0165.0 18       
Taca na narzędzia  101.0166.0 5       
Element łączący 101.0167.0 20       
Adapter zacisku czaszki typu Doro  101.0168.0 21       
Żelowy pierścień pod głowę 101.0169.0 24       
Miska z uchwytem 101.0170.0 23       
Sekcja nóg** 101.0171.0 -       
Podpórka łonowa/krzyżowa/mostkowa 101.0175.0 6       
Pas mocujący pacjenta 101.0177.0 4        
Podpórka do rektoskopii  101.0178.0 6       
Profilowany podgłówek 101.0179.0 20       
Piny czaszkowe typu Doro 101.0180.0 21       
Żelowy pierścień pod głowę 101.0181.0 24       
Miska z obrotowym mocowaniem 101.0182.0 23       
Pas mocujący nogi, udowy 101.0185.0 8       
Podpórka kolanowa 101.0186.0 6       
Element łączący 101.0187.0 20       
Piny czaszkowe typu Doro 101.0188.0 21       
Żelowy materac do pozycji bocznych 101.0189.0 24       
Podpórka boczna (1 sztuka) 101.0190.0 10       
Sito TUR 101.0191.0 23       
Podpórka pod rękę  101.0192.0 4       
Przedłużenie szyny bocznej (para) 101.0193.0 18       
Zestaw segmentów poszerzających  101.0194.0 7       
Podpórka ręki dla chirurga 101.0195.0 20       
Żelowe podkładki pod pięty (para)  101.0196.0 24       
Adapter urologiczny 101.0197.0 22       
Zestaw segmentów poszerzających  101.0200.0 7       
2 płyty pod stopy dla dzieci 101.0201.0 18       

Podpórki stóp (para) 101.0202.0 7       
Materac tunelowy 101.0203.0 24       
Adapter ginekologiczny 101.0204.0 23       
2 szt. buty trakcyjne dla dzieci 101.0205.0 18       
Sterownik nożny, przewodowy** 101.0206.0 -       
Mała sekcja głowy  101.0207.0 11       
Materac klinowy – podwójny 101.0208.0 24       
Płyta do artroskopii barku  101.0209.0 10       
Płyta barkowa 101.0210.0 10       
Poduszka półkolista 101.0211.0 24       
Przystawka do artroskopii kolana 101.0212.0 10       
Pilot sterowania ręcznego bezprzewodowy, Bluetooth** 101.0214.0 -       
Sterowanie nożne bezprzewodowe, Bluetooth** 101.0216.0 -       
Podpórka nożna typu Göpel Cysto-Lift (para) 101.0217.0 22       
Przystawki podtrzymujące nogi (para) 101.0218.0 8+18       
Kabel wyrównania potencjałów  101.0220.0 8       
Wózek transportowy 101.0221.0 17       
Poprzeczka z włókna węglowego (DIAMOND 60 BG) 101.0222.0 8       
Poprzeczka teleskopowa 101.0224.0 19       
Funkcja powrotu do pozycji „0”** 101.0225.0 -       
Funkcja powrotu do pozycji „0”** 101.0226.0 -       
Dodatkowe koło kierunkowe** 101.0227.0 -       
Podajnik kaset rtg 101.0228.0 8       
Kabel wyrównywania potencjałów  101.0230.0 8       
Belka mocująca do stołów DIAMOND “L” 101.0250.0 17       
Belka mocująca 101.0251.0 17       
Belka mocująca 101.0260.0 17       
Wyciąg ortopedyczny 101.0270.0 16       
Urządzenie wyciągowe do kości piszczelowej 101.0280.0 18       
Wózek transportowy 101.0290.0 17       
Specjalny but do artroskopii biodra 101.0310.0 19       
Poduszka do artroskopii biodra 101.0320.0 19       
Jednorazowy wkład buta (sztuka) 101.0330.0 19       
Adapter do gipsowania miednicy 101.0340.0 18       
Kołek zaporowy dla pozycji bocznej 101.0350.0 18       
Ręczny pilot sterujący, przewodowy** 101.0380.0 -       
Przygotowanie Bluetooth** 101.0390.0 -       
Przystawka podtrzymująca nogi (jednoczęściowa) 101.0400.0 8       
Wózek na płyty sekcji nóg i głowy 101.0410.0 7       
Moduł Integracyjny Schmitz 101.0420.0 9       
Podwójny blat stołu** 101.0430.0 -       
Wyściełane segmenty 101.0440.0 11       
Podwójny blat stołu** 101.0460.0 -       
Podwójny blat stołu do 101.0017.0** 101.0480.0 -       
Podwójny blat stołu do 101.0145.0** 101.0490.0 -       
Podwójny blat stołu do 101.0116.0** 101.0500.0 -       
Podwójny blat stołu do 101.0131.0** 101.0510.0 -       
Podwójny blat stołu do 101.0197.0 101.0520.0 22       
Podwójny blat stołu do 101.0204.0 101.0530.0 23       
Podwójny blat stołu do 101.0171.0** 101.0540.0 -       
Profilowany podgłówek  101.0550.0 20       
Stół Rotex 101.0560.0 26       
Sekcja nóg 101.0570.0 23       
Podnóżki (para) 101.0571.0 23       
Podwójny blat stołu do 101.0159.0** 101.0580.0 -       
Materac próżniowy, krótki 101.0581.0 25       
Materac próżniowy, długi 101.0582.0 25       
Przystawka do artroskopii kolana 101.0583.0 10       
Miska z systemem płukania 101.0584.0 23       
Taca do odkładania narzędzi 101.0585.0 23       
Uchwyty (para) 101.0586.0 6       
Element łączący  101.0587.0 20       
Sito TUR 101.0588.0 23       
Podpórka kolanowa  101.2070.1 6       
Sekcja nóg** 101.2170.1 -       
Sekcja nóg** 101.2180.1 -       
Miska z uchwytem 101.2400.0 23       
Miska z uchwytem 101.2470.0 23       
Sekcja głowy** 101.2580.1 -       
Sekcja głowy** 101.2590.1 -       
Adapter uniwersalny 101.2720.0 20       
Sekcja pleców 101.2780.1 11       
Płyta do artroskopii barku 101.2790.1 11       
Podajnik kaset rtg  101.2810.0 8       
Poprzeczka z włókna węglowego  101.2950.0 8       
Adapter ginekologiczny 101.4010.1 23       
Element mocujący 101.5250.0 17       
Adapter urologiczny 101.6010.1 22       
Podłokietniki (para) 101.6020.0 22       
Sterownik nożny 101.6400.0 8       
Specjalna sekcja nóg 101.7050.1 13       
Płyta plecowa z włókna węglowego 101.7151.0 13       
Szyny boczne do płyty z włókna węglowego 101.7152.0 13       
Przedłużenie płyty plecowej 101.7153.0 13       
Specjalna podpórka ramienia 101.7200.1 13       

** Te elementy można znaleźć w katalogach głównych stołów operacyjnych serii DIAMOND oraz OPX mobilis®
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Przegląd akcesoriów

 Opis Nr kat. Strona



* Produkt jest artykułem OEM sprzedawanym  pod własną nazwą handlową.

OPX mobilis®  
Stoły Operacyjne
do ambulatoriow
oraz sal operacyjnych.
Wyjątkowa elastyczność
i niezawodność

DIAMOND
Klasa sama w sobie

Ginekologia, Urologia
i Proktologia
Idealny sprzęt spełniający
wszystkie wymagania

STL 285, STS 282, STX 280
System transportu  
pacjentów dla oddziałów
ratunkowych, ambulatoriów
oraz intensywnej terapii
i RTG

varimed®  
Wózki funkcyjne –  
ekspert w codziennej  
praktyce klinicznej

varimed® 
Meble medyczne
do gabinetów
diagnostycznych
oraz zabiegowych

Partura® 
Łózko porodowe
Firmy Schmitz wygodny  
i bezpieczny poród –  
z naciskiem na położnictwo  
prewencyjne

varimed®  
Meble do Sal  
Operacyjnych oraz  
gabinetów zabiegowych

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie, konstrukcji, wymiarach oraz wykończeniu swoich produktów bez uprzedzania. 
Wszystkie odpowiednie wymiary i wagi są podawane jako dane przybliżone.  
Ze względów technicznych możliwe są drobne ochylenia w kolorach. Katalog Schmitz nr 92, 01.2014 PL

Posiadamy certyfikat  

zgodny z 

E N ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2003

+ AC:2009

    /schmitz.soehne

Schmitz u. Söhne 
GmbH & Co. KG
P. O. Box 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Niemcy (adres pocztowy)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Niemcy (adres siedziby)
Telefon +49 (0)2377 84 0
Faks     +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Serwis techniczny, hotline:
Telefon +49 (0)2377 84 549
Faks     +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Wszystkie wymienione pro-
dukty łącznie z akcesoriami
oznakowane znakiem jakości 
CE są zgodne z wymagani-
ami dla wyrobow medycz-
nych zgodnie z MPG oraz 
regulacjami dyrektywy Unii 
Europejskiej 93/42/EEC.

Produkty należy używać 
wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem.
Prosimy o zapoznanie się 
z instrukcją obsługi!

Schmitz na świecie:
Polska
MEDICOM Spółka z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Tel.   +48 (0) 32 271 76 66
Faks +48 (0) 32 273 22 19
firma@medicom.com.pl

Szwajcaria
SCHMITZ AG
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen
Tel.   +41 (0) 52 6 43 25 05
Faks +41 (0) 52 6 43 26 91
schmitz-ag@bluewin.ch

SCHMITZ AG
François Poncet
Chemin de Bois 32
1020 Renens VD
Tel.   +41 (0) 21 6 91 74 66
Faks +41 (0) 21 6 91 74 62
Tel. kom. 079-2128334
schmitz-sa@bluewin.ch

Francja
SCHMITZ FRANCE SAS
27, rue du Lieutenant
Colonel Prévost
69006 Lyon
Tel.   +33 (0) 3 83 22 94 67
Faks +33 (0) 3 83 22 87 66
info@schmitz-france.fr

Hiszpania
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/Pollensa, n° 2 – Oficina 3
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.   +34 (0) 91 6 40 45 14
Faks +34 (0) 91 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

Włochy
SCHMITZ ITALIA S.r.l.
Daniela Capeletti
Piazza Garibaldi 20
15076 Ovada (AL)
Tel.   +39 (01 43) 8 03 50
Faks +39 (01 43) 83 42 53
Tel. kom.  349-6338723
info@schmitz-italia.it
www.schmitz-italia.it

Rosja i Europa Wschodnia
Schmitz u. Söhne  
GmbH & Co. KG
Sergey Kosolapov
Bornaische Str. 180
04279 Leipzig
Niemcy
Tel.   +49 (0) 3 41 3 37 80 34
Faks +49 (0) 3 41 3 37 80 35
Tel. kom.  
+49 (0) 1 52 0 90 77 05 8
kosolapov@schmitz-soehne.de

Z.E.A.
Schmitz u. Söhne
Dubai Branch
P.O. Box 293763
Dubai Airport Freezone
Dubai
United Arab Emirates
Tel.   +971 (0)4 2314120
Faks +971 (0)4 2314121
Tel. kom. +966 (0)504230849
m.khurma@schmitz-soehne.de

Chiny
Schmitz (Guangzhou)
Trading Co. Ltd.
World Trade Centre
North Tower 2501
Huan Shi East Road 371-375
Guangzhou 510095
Tel.   +86 (0) 20 87 61 33 01
Faks +86 (0) 20 87 60 39 23
info@schmitz-soehne.cn

Amerzka Łacińska
Schmitz u. Söhne  
GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, 
Oficina A
Buenos Aires, Argentina
Tel.   +54 (0)11 4811 4642
Faks +54 (0)11 4811 4642
Tel. kom. 0911 6887 2086
gentile@schmitz-soehne.de

Informacje na temat
adresów innych oddziałów
na całym świecie na  
stronie www producenta.

Kompletny zakres produktów firmy Schmitz


