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3HyBase 8300/8500
Elektrohydrauliczny stół operacyjny

Opracowany na potrzeby coraz bardziej skomplikowanych zastosowań 
chirurgicznych stół HyBase 8300/8500 zapewnia wyjątkowy udźwig aż do 
460 kg, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności w 
każdej pozycji. Dzięki możliwości przesuwu wzdłużnego na odległość do 
480 mm idealnie sprawdza się podczas zabiegów sercowo-naczyniowych 
z użyciem ramienia C do badań rentgenowskich, a modułowa konstrukcja 
blatu pozwala dostosowywać go do wymogów różnych zastosowań 
chirurgicznych.

Przesuw wzdłużny na odległość do 480 mm zapewniający łatwy dostęp do ramienia C
Wyjątkowy udźwig do 460 kg gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności
Modułowa konstrukcja blatu umożliwiająca dostosowanie do wymogów różnych 
zastosowań chirurgicznych
Inteligentny system antykolizyjny zapobiegający ewentualnym kolizjom elementów 
składowych stołu podczas przesuwania
Wielowarstwowy, wodoodporny i bezszwowy materac odciążający kręgosłup
Możliwość maksymalnego obniżenia stołu na 575 mm od podłogi na potrzeby neurochirurgii
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień umożliwiający wygodne sterowanie ruchem 
stołu w sali operacyjnej
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Na ekranie wyświetlane są przydatne 
informacje dotyczące ruchu stołu czy 
stanu naładowania akumulatorów, 
hamulców, systemu antykolizyjnego itp.

Lepszy, kolorowy ekran LCD 
o przekątnej 2,4 cala

Miękka osłona obudowy dla wygodnego 
trzymania w dłoni
Włączanie dowolnym przyciskiem 
i automatyczne wyłączanie
Podświetlenie w celu łatwej obsługi przy 
wyłączonym świetle
Zmiana pozycji (Flex, Reflex, leżakowa i „0”) 
za pomocą osobnych dedykowanych 
przycisków

Ergonomiczna i wygodna konstrukcja

Przyciski sterujące ruchem elementów 
składowych stołu są umieszczone na 
schemacie sylwetki pacjenta, co 
pozwala je łatwo znaleźć i stosować.

Intuicyjny interfejs użytkownika

W pamięci można zapisać do 10 pozycji 
stołu; z zapamiętanych pozycji można 
następnie łatwo korzystać w różnych 
zastosowaniach chirurgicznych, bez 
konieczności konfigurowania ich od 
początku.

Zapis w pamięci do 10 pozycji stołu

Ponieważ pilot nie jest wyposażony 
w gniazdo ładowania, ułatwia to jego 
czyszczenie i zachowanie zgodności 
z zasadami czystości obowiązującymi 
na sali operacyjnej.

Bezprzewodowe ładowanie

Za pomocą bezprzewodowego pilota 
zdalnego sterowania stołem można 
sterować z dowolnego miejsca w sali 
operacyjnej.

Bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania na podczerwień
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Stół HyBase 8300/8500 zapewnia najwyższy 
poziom bezpieczeństwa i stabilności. Dzięki 
udźwigowi nawet do 460 kg zabiegi chirurgiczne 
można przeprowadzać w dowolnych pozycjach 
stołu u pacjentów od najmniejszej do 
największej masy ciała, ze szczególnym 
uwzględnieniem pacjentów otyłych.

Wyjątkowy udźwig

Duży zakres przesuwu wzdłużnego

Maksymalne obniżenie stołu

Wielowarstwowy materac odciążający 
kręgosłup

Maks.
480 mm

Pianka z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM)

Pianka wiskoelastyczna

75 mm

Kółka z napędem 
elektrycznym zapewniające 
pewne hamowanie

Dzięki możliwości obniżenia stołu nawet na 575 mm neurochirurg może wygodnie 
przeprowadzać zabieg w pozycji siedzącej.

W złączu płyty podnóżka znajduje się inteligentny 
moduł rozpoznający wszystkie elementy składowe 
stołu i odpowiedzialny za przetwarzanie danych 
antykolizyjnych. System ten ma możliwość 
monitorowania położenia blatów stołu podczas 
przesuwu płyty siedziskowej, podnóżka i innych 
elementów, co pozwala zapobiegać ewentualnym 
kolizjom.

Inteligentny system 
antykolizyjny

Dzięki możliwości przesuwania wzdłużnego na odległość nawet do 480 mm stół 
HyBase 8300/8500 zapewnia optymalny dostęp do ramienia C bez konieczności zmiany 
położenia pacjenta na czas obrazowania. Doskonale sprawdza się to podczas zabiegów 
sercowo-naczyniowych. Dostępny jako opcja blat stołu wykonany z włókna węglowego 
zapewnia doskonałą jakość pozyskiwanych obrazów.

Wielowarstwowy materac wykonano ze specjalnej pianki, co pozwala na doskonały rozkład 
nacisku na powierzchnię, w znacznym stopniu eliminuje przyczyny powstawania odleżyn, 
zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych i przyspiesza rekonwalescencję pacjentów. 
Zgrzewany ultradźwiękowo i pokryty tkaniną GORE-TEX materac jest wodoodporny i łatwy 
w czyszczeniu.



Modułowa konstrukcja blatu pozwala dostosowywać go do wymogów różnych zastosowań 
chirurgicznych, co może obniżyć wydatki placówki szpitalnej: zamiast kolejnego stołu 
wystarczy nabyć specjalistyczne moduły do kolejnych rodzajów zabiegów. Dzięki systemowi 
rozpoznawania modułów stół wykryje typ modułu i automatycznie zastosuje odpowiednie 
parametry ruchu.

Modułowa konstrukcja

Jednoetapowe podłączanie wyposażenia
Stół opracowano w sposób, który umożliwia wygodne, bezpieczne i intuicyjne 
podłączanie modułów. Z uwagi na to, że na potrzeby różnych zabiegów konieczna 
jest częsta zmiana wyposażenia, możliwość jednoetapowego podłączania/odłączania 
poszczególnych elementów znacznie ułatwia ten proces.

Łatwe przesuwanie dzięki 
niezabudowanym kółkom 
obracającym się w dwóch 
kierunkach

Dwuprzegubowe 
płyty podnóżka Sterowane 

elektrohydraulicznie 
krótkie płyty 
podnóżka z 
możliwością ruchu 
niezależnego lub 
zsynchronizowanego

Napędzany silnikiem 
przesuw wzdłużny przy 
stosowaniu ramienia C 

Przystawka 
umożliwiająca 
podłączanie 
dodatkowych 
modułów

Dwuprzegubowa 
płyta podgłówka

Płyta odcinka 
lędźwiowego z 
wycięciem (do 
zastosowań 
ginekologicznych)

Płyta pod odcinek 
piersiowy do różnych 
zastosowań 
chirurgicznych
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Kardiologiczna 
sala operacyjna

 Ortopedyczna sala operacyjna Neurochirurgiczna 
sala operacyjna

Przystawka z włókna węglowego zapewniająca dostęp do 
ramienia C z wszystkich stron, do stosowania podczas 
zabiegów sercowo-naczyniowych

Chirurgia sercowo-naczyniowa

Przystawka z włókna węglowego zapewniająca dostęp do 
ramienia C z wszystkich stron, do stosowania podczas 
zabiegów ortopedycznych

Chirurgia ortopedyczna

Przystawka z włókna węglowego zapewniająca 
dostęp do ramienia C z wszystkich stron, do 
stosowania podczas operacji kręgosłupa

Neurochirurgia

Maksymalne obniżenie stołu i obręcz do 
unieruchamiania czaszki (DORO) na potrzeby 
zabiegów neurochirurgicznych

Stół w pozycji leżakowej na potrzeby 
zabiegów neurochirurgicznych
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Łatwe pozycjonowanie pacjenta

Chirurgia ogólna

Zabiegi chirurgiczne tarczycy

Chirurgia ginekologiczna i urologiczna

Tryb odwrócony, po przesunięciu w stronę głowy Tryb odwrócony, z przystawką Tryb odwrócony, z ergonomicznymi podpórkami

Pozycja boczna z użyciem dwuprzegubowej płyty podgłówka 
Łatwiejszy dostęp do pacjenta dzięki dwuprzegubowej 
płycie podnóżka

Zabiegi otorynolaryngologiczne Zabiegi chirurgiczne nerek Zabiegi endoskopowe

Maksymalne obniżenie stołu na potrzeby zabiegów 
otorynolaryngologicznych



Dane techniczne

Płyta plecowa
Uniesiona płyta plecowa
Opuszczona płyta plecowa

Maks. 90 °

Maks. 45 °

Płyta podgłówka
Uniesiona płyta podgłówka

Opuszczona płyta podgłówka

Podwójny połączenie: Maks. 60°/Pojedynczy połączenie: Maks. 45°

Podwójny połączenie: Maks. 60°/Pojedynczy połączenie: Maks. 90°

Pozycja Flex
   220º

0º                    
Odwrócona pozycja Trendelenburga
Punkt łączeniowy u dołu

Pozycja Flex

Przechył boczny
Przechył w lewo
Przechył w prawo

HyBase 8300: Maks. 26 °

Płyty podnóżka
Uniesione płyty podnóżka

Opuszczone płyty podnóżka (bez szyny)
Opuszczone płyty podnóżka (z szyną)

Maks. 80°

Maks. 90°

Maks. 100°

Pozycja Re�ex
    110°                    

Pozycja Trendelenburga  30°

Punkt łączeniowy u góry 40°

Pozycja Re�ex

Przesuw wzdłużny (opcjonalny)
Maks. 480 mm                    Przesuw wzdłużny

Wymiary
Długość (jednostka główna)
Wysokość bez materaca
Szerokość bez szyny bocznej
Szerokość z szyną boczną 590 mm

520 mm

970 mm

Pozycja Trendelenburga
Pozycja Trendelenburga
Odwrócona pozycja Trendelenburga

Pozycja leżakowa
80°                   Uniesiona płyta plecowa  

Pozycja Trendelenburga 25°                   
70°                   Opuszczone płyty podnóżka

HyBase 8500: Maks. 36 °/
HyBase 8300: Maks. 26 ° HyBase 8500: Maks. 36 °/

HyBase 8300: Maks. 36 °  HyBase 8500: Maks. 46 °/
HyBase 8300: Maks. 36 ° HyBase 8500: Maks. 46 ° /

HyBase 8300: 575-1 075 mm/HyBase 8500: 700-1 200 mm 
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