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Expedição de fábrica: Todos os nossos produtos chegam até si com rapidez e pontualidade, 
diretamente a partir do armazém central na Alemanha. Aqui são feitos testes de funcionamento e 
depois os produtos são embalados da melhor forma para a viagem.

Crescimento e desenvolvimento
A UFSK-International OSYS GmbH, com sede em Regensburg, é o 

fabricante líder mundial de sistemas operatórios e de tratamento móveis 

para cirurgia oftalmológica e microcirurgia. Como parte do grupo global 

empresarial UFSK, a UFSK-International OSYS GmbH tem um caráter 

soberano e opera no mercado de forma independente.

A UFSK-OSYS desenvolve há mais de 20 anos, em estreita colaboração 

com cirurgiões oftalmológicos de renome mundial, marquesas para 

cirurgia oftalmológica e cadeiras para cirurgião móveis exclusivas, sob 

o lema "da prática para a prática". O extremamente elevado afluxo 

de pacientes nesta área da medicina e a utilização global dos nossos 

aparelhos exigem uma tecnologia com uma manutenção fácil aliada ao 

mais alto padrão de qualidade.

PRESENÇA
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Made in GerMany
Design|Construction|Manufacturing KC

Christian Scherrieble:
"Nós construímos mesas e cadeiras 
operatórias para médicos e pacientes com 
intuição para a qualidade e o conforto!"

Jürgen Scherrieble:
"Nós desenvolvemos produtos para a máquina 
mais brilhante que existe: o corpo humano."

Por todo o mundo – tem tudo a ver consigo

inTernaciOnalidade E DESENVOLVIMENTO

Seguindo estes princípios, colaboradores altamente qualificados 

utilizando as mais modernas técnicas de fabrico asseguram a 

mais alta qualidade e conferem a todos os produtos da UFSK-

OSYS o selo de qualidade "Made in Germany".

As certificações ISO 9001:2008 e ISO 13485:2010 comprovam 

a grande importância que a empresa atribui à garantia de 

qualidade e à otimização da qualidade.

Uma característica notável dos nossos produtos é a sua mobilidade 

– a fácil manobrabilidade por uma pessoa – tal como ela é 

necessária para a

para permitir trabalhar de forma eficiente e protegendo as 

costas. É precisamente por isso que os nossos produtos são 

inovadores, lideram o mercado e são superiores às soluções 

convencionais no setor.

"MOBILE TABLE ROTATION":
OPERAR SEGUNDO O PRINCÍPIO DA ROTATIVIDADE

GLOBAL.
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Perfeição orientada para o paciente até ao detalhe
Como empresa gerida pelos proprietários, as necessidades 

dos nossos clientes têm a mais alta prioridade. Isso inclui uma 

reação rápida e flexível aos desejos dos nossos clientes e uma 

oferta de soluções personalizadas, que não só correspondem às 

expectativas e necessidades dos nossos clientes como também 

as superam. Anualmente saem das nossas linhas de fabrico 

mais de 1000 marquesas operatórias, para serem utilizadas por 

todo o mundo em salas de operações ambulantes.

A elevada taxa de exportação de aproximadamente 75 por 

cento é também uma prova da excelente integrabilidade dos 

nossos produtos em instalações operatórias já existentes. 

Embora a UFSK-OSYS detenha tradicionalmente uma grande 

quota de mercado na Alemanha, entretanto conquistámos 

também uma presença internacional sem rival.

Para nós, as suas ideias e sugestões são uma oportunidade de 

fazermos ainda melhor. Nós crescemos com as nossas tarefas. 

O grande empenho de cada um dos nossos colaboradores, 

processos cuidadosamente planeados, a nossa especialização 

na área da oftalmologia e os nossos muitos anos de experiência 

garantem a mais alta qualidade dos nossos produtos e serviços.

O nosso relacionamento com os nossos clientes distingue-se 

pela fiabilidade, honestidade e boa parceria. E é precisamente 

esta visão e valores que são decisivos para o nosso bem mais 

precioso: a estabilidade da nossa empresa.

A NOSSA FILOSOFIA: TER A PERSPETIVA CERTA 
PARA MAIOR CONFORTO E BEM-ESTAR.
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Know-how e precisão
Quer seja para consultórios ou clínicas privadas – nós 

construímos o package melhor e mais eficiente para as suas 

necessidades a partir da abundância de possibilidade que 

temos ao nosso dispor. O nosso know-how em matéria de 

aconselhamento, desenvolvimento e fabrico tornam-nos um 

parceiro forte, capaz de o servir com a maior precisão até ao 

mais pequeno detalhe – para merecer a sua confiança nas 

nossas capacidades e nos nossos produtos.

Dedicamos especial atenção às posições sentada e deitada 

protegendo as costas, e à saúde das costas durante o transporte 

do paciente. A UFSK permite-lhe estabelecer novos padrões 

no conforto para o paciente: o conforto e a segurança das 

marquesas são para nós da maior importância. A maior 

segurança para o pessoal e para os pacientes garante aos 

médicos total liberdade no seu trabalho operatório no dia-a-dia, 

mesmo com um elevado afluxo de pacientes.

CONFORTO DO PACIENTE E PROTEÇÃO DO 
UTILIZADOR SÃO AS MAIORES PRIORIDADES
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Operar segundo o princípio da rotatividade
Cada vez menos tempo para cada vez mais pacientes? Cálculos 

apertados e uma descida no retorno do investimento? Sistemas 

de rotatividade orientados para a prática ajudam a reduzir 

significativamente o tempo de cirurgia – porque cada minuto conta.

A Mobile Table Rotation é a chave para um maior sucesso! A 

Mobile Table Rotation permite-lhe aumentar consideravelmente 

a eficiência da sua sala de operações. Graças à mobilidade 

da marquesa operatória da UFSK-OSYS, o paciente pode ser 

encaminhado diretamente da sala de preparação pré-operatória 

para a sala de operações – sem que o paciente tenha de se 

levantar. Após a cirurgia, o paciente é transportado na mesma 

marquesa para a sala de recobro. No mais curto espaço de tempo, 

a sala de operações fica novamente disponível para o próximo 

paciente. Isto garante-lhe um elevado afluxo de pacientes – ao 

mesmo tempo que poupando tempo e dinheiro. O equipamento 

moderno, combinado com o uso, por exemplo, de três cadeiras 

operatórias em cada sala de operações, permite trabalhar de 

forma económica e eficiente segundo o princípio da rotatividade. 

Enquanto você opera um paciente, em simultâneo outro paciente 

pode ser preparado e um outro pode descontrair. O seu paciente 

não precisa de abandonar o seu lugar sentado. Premindo um 

botão, a cadeira converte-se comodamente numa mesa operatória 

– para um máximo de conforto desde o início.

Contribua para a prevenção e para a segurança do seu pessoal: 

As marquesas de tratamento da UFSK são um investimento na 

proteção e segurança do seu pessoal. O trabalho das enfermeiras, 

do pessoal auxiliar e dos assistentes é muito facilitado com a 

utilização das nossas marquesas operatórias: todas as marquesas 

e cadeiras de tratamento distinguem-se pelas suas excelentes 

características de manobrabilidade e, graças ao "Steering Guide", 

único no mundo, são fáceis de manobrar por uma única pessoa – 

sem grande esforço. Para o seu pessoal isto significa: trabalho 30 

% mais leve e proteção dos discos intervertebrais e costas. Para 

médicos e clínicas, isto é um contributo para a satisfação e saúde 

do pessoal. Aumente a eficiência do tempo e dos custos: poderá 

operar mais pacientes durante o mesmo espaço de tempo e ter 

mais tempo para dedicar a cada um deles individualmente. Graças 

ao seu equipamento multifuncional, as marquesas operatórias 

integram-se de forma otimizada em instalações já existentes e são 

amortizadas num curto espaço de tempo. A UFSK permite-lhe 

estabelecer novos padrões no conforto para o paciente: o conforto 

e a segurança das marquesas são para nós da maior importância.

A segurança para o pessoal e para os pacientes e a garantia de um 

elevado afluxo de pacientes dão aos médicos total liberdade no seu 

trabalho operatório no dia-a-dia.

Charlottenklinik em Estugarda.

REDUÇÃO DE CUSTOS ATRAVÉS DA EFICIÊNCIA
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MOBILE TABLE ROTATION

on one Chair.
Operate, Recover

Prepare,

Output confortável
A marquesa ajusta-se automaticamente para 
a posição de saída, permitindo ao paciente 
sair com facilidade e segurança.

Relaxamento pós-operatório
Da sala de operações diretamente para a 
fase de recobro sem mudar o paciente, 
ele recupera na posição de descontração 
correta, bastando premir um botão.

A posição cirúrgica perfeita
Utilizando a função de memória, o cirurgião 
pode chamar a posição do paciente ideal 
para ele, premindo um botão. A ergonomia 
permite um elevado conforto para o paciente 
– antes, durante e após a intervenção – 
mesmo em cirurgias prolongadas.

Transporte de pacientes inovador
O mecanismo de movimentação "inteligente" 
permite o transporte fácil do paciente, mesmo 
em passagens estreitas e percursos longos.

Acesso simples e seguro
A baixa altura de acesso e do assento 
facilitam o acesso mesmo para pacientes 
com deficiências físicas.

Preparação pré-operatória
Premindo um botão, o apoio da cabeça, 
as costas, o assento e o apoio para os pés 
podem ser regulados de forma contínua 
através de um motor elétrico – as condições 
ideais para o cirurgião e para o paciente são 
criadas num instante.
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STOP

360°

500 XLE 500 XLE comforteyeForce

Além de uma ótima relação preço/desempenho, todos os produtos oferecem características de 

qualidade que beneficiam o pessoal, os cirurgiões e os pacientes, sobretudo em operações com 

elevado afluxo de pacientes, e que facilitam o trabalho no dia-a-dia.

Steering Guide
-  Facilita o empurrar direcional por apenas uma pessoa, 

aliviando o esforço para os músculos das suas costas

Mobilidade
- A construção leve reduz o peso da cadeira de tratamento

- Rodas duplas rodam 360°

Memory-Auto-Run
- Uso de posições pré-programadas premindo um botão

-  A função Auto-Run desloca a marquesa para a posição 

desejada automaticamente

-  Protege as costas e é ergonómico para o pessoal e para o paciente

Electronic Brake System
-  Permite travar premindo um botão, não é necessária uma 

alavanca de travão na área dos pés do pessoal

Resumo das nossas características de qualidade

Vantagens para o 
cirurgião

Vantagens para os 
assistentes

Vantagens para os 
pacientes
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kg

500 bariatric500 LC500 XLS

Carga máx.
-  Peso máximo do paciente que o aparelho pode 

suportar

Enorme espaço para as pernas
-  Permite ao cirurgião um ótimo acesso ao 

paciente

Ergonomia
- Posicionamento do paciente otimizado

-  Estrutura superior de 4 elementos 

ergonomicamente ajustáveis

-  Todos os 4 elementos da superfície de apoio são 

reguláveis individualmente através do comando manual

Battery Powered
-  O carregamento da bateria pode ser feito direta-

mente no aparelho, graças ao carregador integrado

-  Deixa de ser necessária a incómoda substituição 

de baterias

Comando de pé
-  Comando de pé amovível com diversas 

funções de ajuste

Estofo da melhor qualidade
- Alta qualidade, limpeza fácil, mantém a forma

-  Com tratamento antimicrobiano, higiénico e 

antifúngico

- Dificilmente inflamável e impermeável

e-drive
-  Auxílio eletrónico para empurrar a cadeira, 

muito fácil de utilizar

Pop-Up Joystick
-  Joystick comandado com o pé permite uma 

regulação sensível da cadeira

Cabeceira
- Cabeceira ajustável em 3 dimensões

- Ajuste manual ou eletrónico

Sistema de extensão SES
-  Permite uma altura baixa para o acesso pelo 

paciente e reduz muito a necessidade do 

seu reposicionamento com a compensação 

automática do comprimento do apoio das 

pernas e do assento

- O paciente permanece totalmente descontraídoManutenção fácil
- Manutenção e conservação fáceis

Qualidade E PROFISSIONALISMO
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OPHTHALMIC
SURGERY

eyeForce

250
kg

STOP360°

VANTAGENS
-  Funcionamento independente da rede elétrica, através de baterias de grande capacidade 

e ecológicas (35 – 40 ciclos operatórios), que em caso de emergência podem substituídas 

rapidamente através de um sistema de gaveta

-  Comando de pé oscilante para cima e para baixo com dois joysticks de 4 vias e comutador 

de ativação permitem ao cirurgião uma regulação sensível da cadeira mesmo depois de 

ele se ter esterilizado

-  Comando manual com cinco posições memorizáveis individualmente programáveis, tecla 

de Reset e função Auto Run

-  A cabeceira 3D ajustável em comprimento e com cavidade garante um posicionamento 

seguro e correto da cabeça

- Com ligação equipotencial

-  Mecanismo de movimentação de construção leve em tecnologia de alumínio fundido 

com quatro rodas duplas com rotação total facilita o empurrar, mesmo sobre superfícies 

irregulares

-  O sistema de travagem comandado eletronicamente com função "Steering Guide" otimiza 

o manobrar da marquesa por uma só pessoa

- Pegas para empurrar do lado da cabeça e dos pés

-  Ativação / desativação da orientação das rodas "Steering Guide" do lado da cabeça e do 

lado dos pés por comando manual ou microteclas nas pegas para empurrar

- Travão eletrónico com efeito nas 4 rodas

- O sistema de extensão impede o deslizamento do paciente

- Altura de acesso muito baixa

A combinação perfeita de conforto inovador 
e qualidade suprema.

REF.ª 18000000
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EQUIPAMENTO
Pegas para empurrar do lado da 

cabeça e dos pés, para manobrar 

facilmente. Microteclas 

"Steering Guide" nas pegas para 

empurrar do lado direito.

Gaveta da bateria para uma substituição da bateria fácil e rápida.

Comando de pé oscilante 

permite ajuste sensível da 

cadeira.

Reconhecimento ótico da função de posicionamento das rodas:

Carregamento fácil, através 

do adaptador de carga e do 

circuito de carga integrado no 

aparelho.

Segurança adicional com a 

gaveta da bateria substituível 

(sistema de troca).

travado

Cabeceira tridimensional 
ajustável longitudinalmente com 
cavidade.

Pegas para empurrar retráteis do 
lado dos pés permitem transferir 
o paciente de uma cama 
diretamente, sem obstáculos.

Mecanismo de movimentação de 
construção leve com quatro rodas com 
rotação total. Cobertura em plástico 
PMMA de alta qualidade e higiénica.

Sistema de travagem eletrónico 
com função "Steering Guide" 
com efeito em todas as rodas.

Calhas norma CNS 25 x 10 mm 
para a colocação de uma 
variedade de acessórios.

Comando manual com 5 posições 
de memória livremente confi-
guráveis, tecla de Reset e função 
Auto Run.

direcional livre
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eyeForce

We-drive 
your OR

e-drive
-  Auxílio eletrónico para 

empurrar a cadeira, muito 

fácil de utilizar

O sistema e-drive permite-lhe fazer percursos longos sem esforço e 

rapidamente. A nova propulsão adicional consiste numa 5ª roda com 

motor propulsor, e serve como auxílio para empurrar tanto para a frente 

como para trás. Cada carga da bateria permite uma autonomia de até 

2 km. Tal como para o "Steering Guide" , o comando encontra-se nas 

respetivas pegas para empurrar com potenciómetro para regulação 

contínua da velocidade. O sistema pode também ser integrado 

posteriormente em qualquer altura. Potente e suave.

A leveza do empurrar

Fácil e eficiente!
Auxílio para empurrar tanto 

para a frente como para trás. 
Comando nas pegas para empurrar 
com potenciómetro para regulação 

contínua da velocidade.

Pega de empurrar 
esquerda: movimento para 
a frente e para trás.

Pega de empurrar direita: 
Potenciómetro para 
regulação contínua dos 
movimentos com precisão 
milimétrica.

Descubra o futuro da cirurgia 
oftalmológica moderna com o e-drive

REF.ª 18000000 + 33160000

Microtecla "Steering 
Guide"-integrada na 
pega de empurrar (lado 
da cabeça e dos pés, 
direita) para um empurrar 
direcionado.
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Feito para a sua saúde
Como cirurgião, você e a sua equipa desenvolvem um trabalho que 

exige um grande esforço. Reduza os esforços a um mínimo e mude para 

a eyeForce. Crie as suas próprias condições de trabalho otimizadas e 

evite esforços desnecessários para toda a equipa operatória, preparando 

um local de trabalho adaptado às suas próprias necessidades. Em 

combinação com a cadeira para cirurgião ergonómica surgiForce, a 

eyeForce forma a plataforma de trabalho ideal para o cirurgião e a sua 

equipa na cirurgia oftalmológica ou microcirurgia.

Fazia ideia?

Esta é a distância a que o seu 
pessoal em empurra um peso de 

300 kg durante um ano:
aprox. 70 m por cirurgia,

2500 até 10000 cirurgias por ano,
até 800 km por ano 

«Uma verdadeira proeza!»

Pega de empurrar esquerda do lado da 
cabeça, com alavanca para o movimento 
para a frente e para trás da cadeira de 
tratamento.

Pegas para empurrar retráteis do lado dos pés 
com microtecla "Steering Guide"-integrada na 
pega de empurrar direita.

Pega de empurrar direita do lado da cabeça, 
com potenciómetro e microtecla "Steering 
Guide".

O sistema de extensão SES evita que o paciente deslize 
ao ser mudado da posição de sentado para a posição 
de deitado, dispensando assim o reposicionamento do 
paciente. Além disso, com o SES é obtida uma altura de 
acesso 50 mm mais baixa.
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32 41eyeForce

7 8 965

1   E-DRIVE REF.ª 33160000

2   BRAÇO PARA MONITOR em aço inox, giratório,

incl. barra de suporte de infusão ø 25 mm telescópica e

placa adaptadora de fixação para aparelho de 

monitorização do paciente REF.ª 30240000

3  PROTEÇÃO para a cabeceira em aço inox REF.ª 30280000

4   ANEL DE APOIO PARA A MÃO 

incl. placa de fixação REF.ª 30140000

5   SUPORTE PARA PANO CIRÚRGICO, flexível  

(sem bloco de fixação) 

sem ligação para oxigénio REF.ª 30320000 

com ligação para oxigénio REF.ª 30330000

6   SUPORTE para comando, PVC REF.ª 30180009

7   APOIO PARA O BRAÇO PARA ANESTESIA 

com cardan, incl. bloco de aperto REF.ª 30110000

8   GRADES LATERAIS, esquerda e direita, 

giratórias, com bloqueio, estofado REF.ª 31020000

9   STAYCLEAN pano de cobertura da cadeira 

de tratamento, 200 x 73 cm, 

caixa com 150 unidades REF.ª 30340000

ACESSÓRIOS
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eyeForce
837

607

230

75.8°

78.3°

8.4°

-23.7°

-31°

18.5°

1850 – 2000 mm895 mm

550 lbs 
250 kg250 kg

eyeForce

DADOS TÉCNICOS

Mecanismo de movimentação
- Comprimento do chassis exterior 895 mm
- Largura do chassis exterior 662 mm
- Sistema de travagem com efeito em todas as rodas
-  Orientação das rodas (Steering Guide) acionada 

premindo um botão
- Diâmetro das rodas, com condutividade elétrica  ø 150 / 100 mm
-  Joystick de controlo com o pé 

(tudo para cima / baixo, cabeça cima / baixo, 
costas cima / baixo, Trendelenburg cima / baixo)

- Paragem de emergência
- Auxílio para empurrar (e-Drive) opcional

Coluna de elevação
- Força máxima de elevação: 230 mm
- Peso máximo do paciente 250 kg
- Velocidade máxima de elevação 8 mm / s
- Força máxima de elevação 1 x 6.000 N
- Força de elevação costas / pés  2 x 4.000 N
- Força de elevação cabeceira 4.000 N
- Força de elevação assento Trendelenburg 4.000 N

Estrutura superior
- Superfície de apoio com 4 elementos (cabeça, costas, assento, pés)
- Comprimento 1.850 – 2.000 mm
- Largura 650 mm

-  Regulação das costas 
(em relação à superfície do assento) 0° – 75,8°

-  Regulação dos pés 
(em relação à superfície do assento) 0° – 78,3°

-  Regulação da cabeça com ajuste contínuo do 
comprimento e do ângulo - 31° / + 18,5°

- Trendelenburg / Trendelenburg reversa - 23,7° / + 8,4°
- Regulação da altura total 607 – 837 mm
-  Calhas de fixação standard em aço inox de ambos 

os lados 25 x 10 mm
-  Estofo de 40 mm amovível; também disponível na 

versão com condutividade elétrica em preto Medistat
- Cores de acordo com a tabela de cores Stamskin Top

Comando eletrónico
-  Comando manual com 5 posições de memória livremente 

configuráveis, função Auto Run e tecla de Reset.
- Elemento de comando com o pé
- Auxílio para empurrar (e-Drive) opcional

Bateria
- Entrada 100 – 240 V
- Output 24 V
- Cabo de ligação à rede elétrica (carregador)
-  2 baterias (chumbo-gel), ecológicas, sem manutenção, 

sem cádmio  AIM
- Capacidade nominal 12 Ah

- Tensão nominal 2 x 12 V
- Fusível 1 x 20 A

Autonomia por cada carregamento
-  Medido em ciclos operatórios 

(preparação-cirurgia-recobro) 35 – 40 ciclos
- O número de ciclos operatórios depende do uso individual

Acionamentos por motor elétrico
- Cabeça, costas, assento, pés, tudo para cima / baixo
- Trendelenburg / Trendelenburg reversa

Comando manual com memória
-  Comando manual com memória, com 10 teclas para cabeça, 

costas, assento, pernas, tudo para cima / baixo; 2 teclas para 
orientação das rodas, 1 tecla para o travão eletrónico, 
1 tecla para acesso / saída, tecla de memória, tecla Ligar / Desligar, 
tecla Auto Run

- 5 posições de memória livremente selecionáveis
- Indicador de carga da bateria

Capacidade máxima de carga 250 kg

Peso 165 kg

Reservado o direito a alterações técnicas.
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500 XLE
OPHTHALMIC

SURGERY

360° 250
kg

VANTAGENS
- Ótima relação preço / desempenho

- Muito espaço para as pernas e acesso livre à cabeça do paciente

-  Utilizável em pouco espaço, excelentes características de manobrabilidade, mesmo nos 

espaços mais limitados

- Comando manual multifuncional com 4 posições de memória e função Auto Run

- Desligamento automático no modo Standby com botão de reativação

-  Permite trabalhar em condições de esterilidade sem interrupção, utilizando as funções de 

regulação do comando de pé

- Funcionamento a bateria permite liberdade de escolha do local de utilização

- Com ligação equipotencial

- Fácil de manobrar com a orientação mecânica das rodas, através de pedal

-  Rodas duplas com condutividade elétrica giram 360º e permitem excelentes características 

de manobrabilidade

- Combinação de cadeira e mesa – não é necessário transferir o paciente

- Acesso fácil para limpeza e manutenção

- Sinal acústico avisa sobre descarga profunda da bateria

- Acesso e saída fáceis, altura de acesso baixa

- Apoios para os braços confortáveis para elevada segurança do paciente, amovíveis

- Estofo confortável, cor padrão antracite 197

A cadeira de tratamento perfeita para sistemas de 
rotatividade em salas de operações ambulantes.

REF.ª 15000004



19500 XLE

EQUIPAMENTO

Apoio para a cabeça moldado standard, 
para um posicionamento exato do 
paciente regulável através do comando 
manual ou do comando de pé.

Alavanca de travão atua sobre as 
4 rodas.

Interruptor de pedal amovível, 
para regulação eletrónica da altura 
e da cabeça, incluindo botão de 
reativação a partir do Standby.

Perfeito para cirurgia estética – a posição operatória ideal premindo 
um botão.

O amplo espaço para as pernas do cirurgião 

permite um ótimo acesso ao paciente.

Rodas duplas giratórias a 360 graus, com 

bloqueio total e função "Steering Guide".

Apoios para os braços 

rebatíveis como ajuda simples 

para acesso e saída.

Comando manual multifuncional 

com posições de memória e 

função Auto Run.

Caixa da bateria independente 
da rede elétrica com interruptor 
de paragem de emergência 
integrado.
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OPHTHALMIC
SURGERY

500 XLE comfort

360° 250
kg

A cadeira de tratamento com conforto especial. 
O modelo conhecido com um novo visual.

VANTAGENS
- Ótima relação preço / desempenho

- Muito espaço para as pernas e acesso livre à cabeça do paciente

-  Utilizável em pouco espaço, excelentes características de manobrabilidade, mesmo nos 

espaços mais limitados

- Comando manual multifuncional com 4 posições de memória e função Auto Run

- Desligamento automático no modo Standby com botão de reativação

-  Permite trabalhar em condições de esterilidade sem interrupção, utilizando as funções de 

regulação do comando de pé

- Funcionamento a bateria permite liberdade de escolha do local de utilização

- Com ligação equipotencial

- Fácil de manobrar com a orientação mecânica das rodas, através de pedal

-  Rodas duplas com condutividade elétrica giram 360º e permitem excelentes características 

de manobrabilidade

- Combinação de cadeira e mesa – não é necessário transferir o paciente

- Acesso fácil para limpeza e manutenção

- Sinal acústico avisa sobre descarga profunda da bateria

- Acesso e saída fáceis, altura de acesso baixa

- Apoios para os braços confortáveis para elevada segurança do paciente, amovíveis

- Estofo confortável, incluindo apoio para os joelhos integrado, num design de duas cores

REF.ª 15000004 + 30370080



21500 XLE comfort

EQUIPAMENTO

Comando manual com quatro 
posições de memória livremente 
configuráveis e função Auto Run.

Rodas duplas com condutividade 
elétrica, para uma posição segura 
e uma manobrabilidade perfeita.

Sistema para receber acessórios 
telescópicos, em aço inox.

Pegas para empurrar do lado da 
cabeça e dos pés, para manobrar 
facilmente.

Mecanismo de movimentação galvanizado e com pintura texturada em 
antracite 197. Revestimento em ABS laminado com PMMA, robusto e 
resistente a arranhões.

Estofo confortável de duas cores 

(cor padrão antracite 197 / crómio) 

para uma posição sentada/deitada 

ainda mais cómoda.

Disponível numa grande variedade de cores. Consulte 

a nossa gama completa de cores na pagina 57.

Apoio para os joelhos integrado, posicionável 

conforme a estatura do paciente.
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21 3 4500 XLE
500 XLE comfort

7 865 9

1   SUPORTE PARA PANO CIRÚRGICO, flexível  

sem ligação para oxigénio REF.ª 32050000 

com ligação para oxigénio REF.ª 32060000

2  PROTEÇÃO para a cabeceira em aço inox REF.ª 30280000

3  SUPORTE para comando, PVC REF.ª 30390002

4   BATERIA DE SUBSTITUIÇÃO 

(sistema de backup) REF.ª 30470000

5   GRADES LATERAIS (esquerda e direita) giratórias, 

com bloqueio, estofado REF.ª 31010001

6   ANEL DE APOIO PARA A MÃO 

incl. placa de fixação REF.ª 30140000

7   STAYCLEAN pano de cobertura da cadeira 

de tratamento, 200 x 73 cm, 

caixa com 150 unidades REF.ª 30340000

ACESSÓRIOS
8   APOIO PARA O BRAÇO PARA ANESTESIA 

com articulação esférica, aço inox, 

incl. bandas de fixação do braço REF.ª 30780000

9   SUPORTE DE INFUSÃO aço inox ø 25/18 mm, 

bloqueio, regulação da altura com uma mão 

1070 – 1660 mm, cruzeta com 4 ganchos, 

carga 2 kg / gancho, copo de recolha de pingos 

com suporte REF.ª 30680000
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500 XLE
500 XLE comfort

500 XLE 500 XLE comfort

85°

77°
-12°

550 lbs 
250 kg250 kg

580

300

880

605 mm
830 mm

35°

-15°

35°

1870 – 1950 mm805 mm

Mecanismo de movimentação
- Perfil da estrutura 90 x 50 mm
- Comprimento do chassis exterior 805 mm
- Largura do chassis exterior 605 mm
- Galvanizado, pintura texturada em antracite
-  Travão central acionável de ambos os lados atua sobre as quatro 

rodas, 2 das quais com ajuste direcional independente
- Rodas duplas ø 125 mm
-  Interruptor de pedal amovível (tudo para cima / baixo, cabeça 

cima / baixo)
- Paragem de emergência
- Todos os parafusos de fixação visíveis são em aço inoxidável

Coluna de elevação
-  Cabeceira 

Força: 5.000 N Elevação: 29 mm Comprimento: 397 mm
-  Costas 

Força: 4.000 N Elevação: 160 mm Comprimento: 340 mm
-  Assento 

Força: 3.000 N Elevação: 202 mm Comprimento: 395 mm
-  Pernas 

Força: 5.000 N Elevação: 110 mm Comprimento: 334 mm
-  Regulação da altura 

Força: 4.000 N Elevação: 300 mm  Comprimento: 465 mm
- Todos os acionamentos IPX4, com sensores HALL, com memória

Estrutura superior
-  Superfície de apoio com 4 elementos (cabeça, costas, 

assento, pés)
- Comprimento 1.870 – 1.950 mm
- Largura 610 mm
- Altura de acesso 580 mm
- Estofo amovível
-  Seleção de cores de acordo com a tabela de cores 

Tundra skai ou skai Pandoria Plus

 Carga máx. Ângulo Dimensões (C x L)
- Cabeceira 20 kg -15°– 35° 300 x 250 mm
- Costas 90 kg -12°– 85° 610 x 610 mm
- Assento 90 kg 0°– 35° 450 x 610 mm
- Pernas 50 kg 0°– 77° 510 x 610 mm
- Regulação da altura 250 kg  de 580 – 880 mm
-  Apoios para 30 kg 0°– 180° (2 x) 470 x 75 mm 
os braços cada

Comando eletrónico
- Todos os componentes conformes com IPX4
-  Comando manual com 4 posições de memória livremente 

configuráveis, função Auto Run e tecla de Reset
- Elemento de comando com o pé

DADOS TÉCNICOS

Bateria
- Caixa da bateria independente da rede elétrica 2 x 12 V 7,2 Ah
- Para a substituição sem ferramentas como sistema de backup
- Sinal acústico para proteção contra descarga profunda da bateria
- Carregador universal SMPS

Autonomia por cada carregamento
-  Medido em ciclos operatórios 

(preparação-cirurgia-recobro) 30 ciclos
- O número de ciclos operatórios depende do uso individual

Acionamentos por motor elétrico
- Cabeça, costas, assento, pés, tudo para cima / baixo
- Trendelenburg / Trendelenburg reversa

Outros detalhes técnicos
- Apoios para os braços amovíveis, giratórios, em espuma de PU
-  Todas as partes metálicas que podem ser tocadas estão ligadas à 

massa
-  Parte do assento amovível para fácil acesso e manutenção de todos 

os componentes elétricos

Capacidade máxima de carga 250 kg

Peso 135 kg

Reservado o direito a alterações técnicas.
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AESTHETIC
SURGERY

DENTAL
SURGERY

500 XLS

360° 200
kg

VANTAGENS
-  Concebida para múltiplas aplicações: cirurgia Oral / Maxilar / Facial, cirurgia dentária, 

cirurgia oftalmológica

- Ótima relação preço / desempenho

- Cabeceira multifunções bidimensional e ajustável longitudinalmente

- Comando manual com 4 posições de memória, função Auto Run e tecla de Reset

-  Comando de pé amovível para regulação das costas, do assento e da altura, incl. tecla de 

Ligar / Desligar, 3 posições de memória e tecla de Reset

-  Caixa da bateria independente da rede elétrica com interruptor de paragem de emergência 

integrado

- 4 acionamentos potentes para regulação das costas, dos pés, do assento e da altura

- Com ligação equipotencial

- Coluna de elevação concebida para um peso máximo do paciente de 200 kg

-  Mecanismo de movimentação robusto com 2 rodas direcionais com travão central e 

2 rodas fixas, grande estabilidade e fácil de manobrar

- Pegas para empurrar práticas e rodas ligeiras

- Estofo confortável, cor padrão antracite 197

- Acesso e saída fáceis

- Apoios para os braços confortáveis, amovíveis

Desenvolvida para estabilidade máxima.

REF.ª 15000005



25500 XLS

Cabeceira multifunções 
bidimensional e ajustável 
longitudinalmente.

Pegas para empurrar do lado dos 
pés, para manobrar facilmente.

2 rodas direcionais com travão 
central.

Comando manual multifuncional com 
quatro posições de memória livremente 
configuráveis, função Auto Run, tecla 
de Ligar/  Desligar e tecla de Reset.

Comando de pé amovível para regulação 
das costas, do assento e da altura, incl. 
tecla de Ligar / Desligar, 3 posições de 
memória e tecla de Reset.

Estacionário e móvel.

Opcional: Calha universal 

para as costas/assento.

Sistema para receber 

acessórios, em aço inox.

Comando de pé multifunções 

amovível.

Operação por motor elétrico, através 

de interruptor manual ou interruptor 

de pedal.

EQUIPAMENTO

Opcional: Suporte para comando 

manual.

Caixa da bateria independente 
da rede elétrica com interruptor 
de paragem de emergência 
integrado.
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21 3 4500 XLS

8 9765 10

1  CALHA UNIVERSAL PARA AS COSTAS REF.ª 33200000

2  SUPORTE para comando REF.ª 33230000

3   BATERIA DE SUBSTITUIÇÃO 

(sistema de backup) REF.ª 30470000

4   GRADES LATERAIS (esquerda e direita) giratórias, 

com bloqueio, estofado REF.ª 31010001

5   STAYCLEAN pano de cobertura da cadeira 

de tratamento, 200 x 73 cm, 

caixa com 150 unidades REF.ª 30340000

6   APOIO PARA O BRAÇO PARA ANESTESIA 

com articulação esférica, aço inox, 

incl. bandas de fixação do braço REF.ª 30780000

7   SUPORTE DE INFUSÃO aço inox ø 25/18 mm, bloqueio, 

regulação da altura com uma mão 1070 – 1660 mm, 

cruzeta com 4 ganchos, carga 2 kg / gancho, copo de 

recolha de pingos com suporte REF.ª 30680000

ACESSÓRIOS
8  CAPA DE PROTEÇÃO PARA OS PÉS REF.ª 33260000

9  ALMOFADA REF.ª 33250000

10  MESA PARA INSTRUMENTOS, 50 x 30 x 1,5 cm, 

altura regulável, giratória, amovível, 

incl. adaptador REF.ª 30650000

Nota: os seguintes acessórios para o modelo 500 XLS só podem ser utilizados em 
combinação com a Calha universal para as costas 
REF.ª 33200000 e com o Bloco de fixação REF.ª 30900000
em alumínio polido com alavanca de aperto de fecho rápido:
REF.ª : 30320000 Suporte para pano cirúrgico flexível
REF.ª : 30330000 Suporte para pano cirúrgico flexível com ligação para oxigénio



27500 XLS

500 XLS
550 lbs 
250 kg200 kg

85°

70°
-12°

630

1010 mm
2180 mm

275
580

86030°
180°

Mecanismo de movimentação
- Perfil da estrutura 60 x 30 mm
- Comprimento do chassis exterior 1.010 mm
- Largura do chassis exterior 630 mm
- Pintura branca
- Travão central acionável de ambos os lados
- 2 rodas duplas ø 100 mm
- 2 rodas fixas ø 150 mm
-  Interruptor de pedal amovível (tudo, costas, assento cima / baixo, 

tecla de Reset, função Auto Run, 3 posições de memória)
- Paragem de emergência

Coluna de elevação
-  Costas 

Força: 4.000 N Elevação: 125 mm Comprimento: 380 mm
-  Assento 

Força: 3.000 N Elevação: 170 mm Comprimento: 315 mm
-  Pernas 

Força: 5.000 N Elevação: 98 mm Comprimento: 280 mm
-  Regulação da altura 

Força: 4.000 N Elevação: 275 mm  Comprimento: 440 mm
- Todos os acionamentos IPX4, com sensores HALL, com memória

Estrutura superior
-  Superfície de apoio com 4 elementos (cabeça, costas, 

assento, pés)

- Comprimento 1.930 – 2.180 mm
- Largura 610 mm
- Altura de acesso 580 mm
- Estofo amovível
-  Seleção de cores de acordo com a tabela de cores 

Tundra skai ou skai Pandoria Plus

 Carga máx. Ângulo Dimensões (C x L)
- Cabeceira 10 kg 0°– 180° 275 x 275 mm
- Costas 80 kg -12°– 85° 610 x 610 mm
- Assento 75 kg 0°– 30° 510 x 605 mm
- Pernas 35 kg 0°– 70° 490 x 525 mm
-  Regulação da altura 200 kg  de 580-860 mm 

(altura dos apoios para os braços: 845 mm)
-  Apoios para 30 kg 0°– 180° 455 x 75 mm 

os braços cada

Comando eletrónico
- Todos os componentes conformes com IPX4
-  Comando manual com 4 posições de memória livremente 

configuráveis, função Auto Run e tecla de Reset
- Elemento de comando com o pé

Bateria
- Caixa da bateria independente da rede elétrica 2 x 12 V 7,2 Ah
- Para a substituição sem ferramentas como sistema de backup

DADOS TÉCNICOS

- Sinal acústico para proteção contra descarga profunda da bateria
- Carregador universal SMPS

Autonomia por cada carregamento
-  Medido em ciclos operatórios 

(preparação-cirurgia-recobro) 30 ciclos
- O número de ciclos operatórios depende do uso individual

Acionamentos por motor elétrico
- Costas, assento, pés, tudo para cima / baixo
- Trendelenburg / Trendelenburg reversa

Outros detalhes técnicos
- Apoios para os braços amovíveis, giratórios, em espuma de PU
-  Todas as partes metálicas que podem ser tocadas estão ligadas à 

massa
-  Parte do assento amovível para fácil acesso e manutenção de todos 

os componentes elétricos

Capacidade máxima de carga 200 kg

Peso 100 kg

Reservado o direito a alterações técnicas.
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OPHTHALMIC
SURGERY

500 LC

250
kg

VANTAGENS
-  Extremamente estável, com 4 pés em aço e duas rodas de emergência 

integradas, para uma posição estacionária estável mas com mobilidade

- Proximidade do paciente ideal

-  Funções de regulação eletrónica através do comando manual e do 

comando de pé

- Robusta e estável, mas transportável

- Com ligação equipotencial

-  Manutenção extremamente fácil, estofo do assento pode ser removido 

rápida e facilmente

- Manutenção e conservação fáceis

- Estofo confortável e fácil de conservar, cor padrão antracite 197

-  Design ergonómico com cabeceira moldada ajustável e apoios para os 

braços amovíveis

- Acesso e saída fáceis

A cadeira de tratamento para a cirurgia ambulante 
perfeita com o máximo de estabilidade.

REF.ª 15000001



29500 LC

Comando manual prático com 
4 posições de memória predefinidas 
(tecla 1 = tecla de Reset).

Extremamente estável, com quatro pés em aço e duas rodas de 
emergência integradas para mudar a cadeira de sítio usando as pegas 
para empurrar (LIFT & GO).

Comando de pé amovível para 
regulação eletrónica contínua da 
altura e da cabeça.

Cabeceira regulável manual e eletroni-
camente através do comando manual 
ou de pé, articulação em aço inox para 
um posicionamento exato da cabeça.

Extremamente estável, com 4 pés em ao e 

duas rodas de emergência integradas para 

mudar a marquesa de sítio usando as pegas 

para empurrar.

Posições possíveis:

Trendelenburg, mesa plana, ajuste individual da 

cabeça e do assento – a 500 LC oferece muitas 

possibilidades de aplicação.

EQUIPAMENTO

Disponível numa grande variedade de cores. Consulte 

a nossa gama completa de cores na pagina 57.

Caixa da bateria independente 
da rede elétrica com interruptor 
de paragem de emergência 
integrado.
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421 3500 LC

5 6 7 8 9

ACESSÓRIOS
1   SUPORTE PARA PANO CIRÚRGICO, flexível  

sem ligação para oxigénio REF.ª 32050000 

com ligação para oxigénio REF.ª 32060000

2   GRADES LATERAIS (esquerda e direita) giratórias, 

com bloqueio, estofado REF.ª 31010001

3  PROTEÇÃO para a cabeceira em aço inox REF.ª 30280000

4   ANEL DE APOIO PARA A MÃO 

incl. placa de fixação REF.ª 30140000

5   STAYCLEAN pano de cobertura da cadeira 

de tratamento, 200 x 73 cm, 

caixa com 150 unidades REF.ª 30340000

6  SUPORTE PARA COMANDO, CNS REF.ª 30390000

7   BATERIA DE SUBSTITUIÇÃO 

(sistema de backup) REF.ª 30470000

8   APOIO PARA O BRAÇO PARA ANESTESIA 

com articulação esférica, aço inox, 

incl. bandas de fixação do braço REF.ª 30780000

9   SUPORTE ADICIONAL PARA ACESSÓRIOS REF.ª 30480000



31500 LC

500 LC
550 lbs 
250 kg250 kg

610 mm
835 mm

580

300

880

35°

-15°

35°

1870 – 1950 mm

85°

805 mm

77°

-12°

DADOS TÉCNICOS

Mecanismo de movimentação
- Perfil da estrutura 60 x 40 mm
- Comprimento do chassis exterior 805 mm
- Largura do chassis exterior 575 mm
- Galvanizado e com pintura eletrostática dupla RAL
-  Estacionária com duas rodas de emergência (lift & go)
-  Interruptor de pedal amovível (tudo para cima / baixo, 

cabeça cima / baixo)
- Paragem de emergência
- Todos os parafusos de fixação visíveis são em aço inoxidável

Coluna de elevação
-  Cabeceira 

Força: 3.000 N Elevação: 29 mm Comprimento: 397 mm
-  Costas 

Força: 6.000 N Elevação: 160 mm Comprimento: 340 mm
-  Assento 

Força: 3.000 N Elevação: 202 mm Comprimento: 395 mm
-  Pernas 

Força: 1.500 N Elevação: 100 mm Comprimento: 356 mm
-  Regulação da altura 

Força: 3.000 N Elevação: 300 mm  Comprimento: 467 mm
- Acionamentos IPX4

Estrutura superior
-  Superfície de apoio com 4 elementos (cabeça, costas, 

assento, pés)
- Comprimento 1.870 – 1.950 mm
- Largura 610 mm
- Largura incl. Apoios para os braços 835 mm
- Altura de acesso 580 mm
- Estofo amovível Tundra skai

 Carga máx. Ângulo Dimensões (C x L)
- Cabeceira 20 kg -15°– 35° 300 x 250 mm
- Costas 90 kg -12°– 85° 610 x 610 mm
- Assento 90 kg 0°– 35° 450 x 610 mm
- Pernas 50 kg 0°– 77° 510 x 610 mm
-  Regulação da altura 250 kg  de 580 – 880 mm
-  Apoios para 30 kg 0°– 180° (2 x) 470 x 75 mm 
os braços cada

Comando eletrónico
- Todos os componentes conformes com IPX4
-  Comando manual com 3 posições pré-programadas e tecla para 

acesso / saída (tecla de Reset)
- Elemento de comando com o pé

Bateria
- Caixa da bateria independente da rede elétrica 2 x 12 V 7,2 Ah
- Para a substituição sem ferramentas como sistema de backup

- Sinal acústico para proteção contra descarga profunda da bateria
- Carregador universal SMPS

Autonomia por cada carregamento
-  Medido em ciclos operatórios 

(preparação-cirurgia-recobro) 30 ciclos
- O número de ciclos operatórios depende do uso individual

Acionamentos por motor elétrico
- Cabeça, costas, assento, pés, tudo para cima / baixo
- Trendelenburg / Trendelenburg reversa

Outros detalhes técnicos
- Apoios para os braços amovíveis, giratórios, em espuma de PU
-  Todas as partes metálicas que podem ser tocadas estão ligadas à 

massa
-  Parte do assento amovível para fácil acesso e manutenção de todos 

os componentes elétricos

Capacidade máxima de carga 250 kg

Peso 125 kg

Reservado o direito a alterações técnicas.
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OPHTHALMIC
SURGERY

500 bariatric

360° 350
kg

VANTAGENS
-  Estrutura estável em aço e mecanismo de movimentação em aço com grande 

capacidade de carga

- Proximidade do paciente ideal

- Três posições de memória configuráveis individualmente

-  Caixa da bateria independente da rede elétrica com interruptor de paragem de 

emergência integrado

- Ótima relação preço / desempenho

- Suportes para uma variedade de acessórios à direita e à esquerda

- Com ligação equipotencial

- Excelentes características de manobrabilidade graças às rodas duplas, giratórias

- Pegas para empurrar do lado da cabeça e dos pés

- Revestimento do estofo de alta qualidade, antimicrobiano e sem costuras

- Fácil de manobrar por uma pessoa

- Duas alavancas de travão manuais com ação sobre as quatro rodas

- Manutenção e limpeza fáceis

-  Estofo com 760 mm de largura e robusto para o máximo de conforto, cor padrão 

antracite 197

-  Colocação suave, rápida e direta nas diversas posições e cabeceira moldada para 

um posicionamento exato do paciente (também para pacientes com a doença de 

Bechterew)

- Apoios para os braços amovíveis para o máximo de segurança do paciente

- Coluna de elevação concebida para um peso máximo do paciente de 350 kg

Cirurgia ambulatória no formato XXL.

REF.ª 15000002



33500 bariatric

Orientação mecânica das rodas "Steering 
Guide" do lado da cabeça e dos pés, 
operável através de pedal. Alavanca de 
travão atua sobre as 4 rodas.

Comando de pé amovível para 
regulação eletrónica contínua da 
altura e da cabeça.

Mudança de posição do paciente 
confortável e protegendo as costas 
– com regulação contínua desde a 
posição sentada até à posição deitada.

Comando manual com 3 
posições de memória livremente 
configuráveis e uma tecla de Reset.

Mecanismo de movimentação 
robusto, rodas ø 150 mm 
bloqueáveis na posição indicada 
pelo "Steering Guide".

Estofo com 760 mm de largura.

Estrutura estável em aço e mecanismo 

de movimentação em aço com grande 

capacidade de carga.

Estofo extra largo e robusto.

Coluna de elevação concebida para um peso 

máximo do paciente de 350 kg.

EQUIPAMENTO

Disponível numa grande variedade de cores. Consulte 

a nossa gama completa de cores na pagina 57.
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ESTÉTICO E FUNCIONAL.ESTÉTICO E FUNCIONAL.
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Prepare,
Operate,
Recover

on one Chair.
MOBILE TABLE ROTATION

enjOy QualiTy and desiGn.

ESTÉTICO E FUNCIONAL.ESTÉTICO E FUNCIONAL.
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2 31500 bariatric

4 5 6 7

ACESSÓRIOS
1   SUPORTE PARA PANO CIRÚRGICO, flexível  

sem ligação para oxigénio REF.ª 32050000 

com ligação para oxigénio REF.ª 32060000

2  PROTEÇÃO para a cabeceira em aço inox REF.ª 30280000

3   SUPORTE DE INFUSÃO aço inox ø 25/18 mm, bloqueio, 

regulação da altura com uma mão 1070 – 1660 mm, 

cruzeta com 4 ganchos, carga 2 kg / gancho, copo de 

recolha de pingos com suporte REF.ª 30680000

4  BATERIA DE SUBSTITUIÇÃO 

(sistema de backup) REF.ª 30470000

5  ANEL DE APOIO PARA A MÃO 

incl. placa de fixação REF.ª 30140000

6   STAYCLEAN pano de cobertura da cadeira 

de tratamento, 200 x 73 cm, 

caixa com 150 unidades REF.ª 30340000

7   APOIO PARA O BRAÇO PARA ANESTESIA 

com articulação esférica,aço inox, 

incl. bandas de fixação do braço REF.ª 30780000
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500 bariatric 85°

850 mm

77°

910

985 mm

265

650

35°

-15°

35°

1870 – 1959 mm

770 lbs 
350 kg

550 lbs 
250 kg350 kg

DADOS TÉCNICOS

Mecanismo de movimentação
- Perfil da estrutura 90 x 50 mm
- Galvanizado e com pintura eletrostática dupla RAL
-  Travão central acionável de ambos os lados atua sobre as quatro 

rodas, 2 das quais com ajuste direcional independente
- Rodas duplas (lift & go) ø 150 mm
-  Interruptor de pedal amovível (tudo para cima / baixo, 

cabeça cima / baixo)
- Paragem de emergência
- Todos os parafusos de fixação visíveis são em aço inoxidável

Coluna de elevação
-  Cabeceira 

Força: 4.000 N Elevação: 30 mm Comprimento: 395 mm
-  Costas 

Força: 6.000 N Elevação: 165 mm Comprimento: 390 mm
-  Assento 

Força: 4.000 N Elevação: 203 mm Comprimento: 395 mm
-  Pernas 

Força: 4.000 N Elevação: 90 mm Comprimento: 356 mm
-  Regulação da altura 

Força: 4.000 N Elevação: 265 mm  Comprimento: 479 mm
-  Todos os acionamentos IPX4, com contactos de lâminas flexíveis, 

com memória

Estrutura superior
-  Superfície de apoio com 4 elementos (cabeça, costas, 

assento, pés)
- Comprimento 1.870 – 1.959 mm
- Largura 760 mm
- Largura incl. Apoios para os braços 985 mm
- Altura de acesso 650 mm
- Estofo amovível
- Cores de acordo com a tabela de cores Tundra Skai

 Carga máx. Ângulo Dimensões (C x L)
- Cabeceira 30 kg ca. -15°– 35° 300 x 250 mm
- Costas 125 kg ca. 0°– 85° 610 x 760 mm
- Assento 125 kg ca. 0°– 30° 450 x 760 mm
- Pernas 70 kg ca. 0°– 77° 510 x 760 mm
-  Regulação da altura 350 kg  de 650 – 910 mm
-  Apoios para 30 kg ca. 0°– 180° (2 x) 470 x 75 mm 
os braços cada

Comando eletrónico
- Todos os componentes conformes com IPX4
-  Comando manual com 3 posições de memória configuráveis e tecla 

de Reset
- Elemento de comando com o pé

Bateria
- Caixa da bateria independente da rede elétrica 2 x 12 V 7,2 Ah
- Para a substituição sem ferramentas como sistema de backup
- Sinal acústico para proteção contra descarga profunda da bateria
- Carregador universal SMPS

Autonomia por cada carregamento
-  Medido em ciclos operatórios 

(preparação-cirurgia-recobro) 30 ciclos
- O número de ciclos operatórios depende do uso individual

Acionamentos por motor elétrico
- Cabeça, costas, assento, pés, tudo para cima / baixo
- Trendelenburg / Trendelenburg reversa

Outros detalhes técnicos
- Apoios para os braços amovíveis, giratórios, em espuma de PU
-  Todas as partes metálicas que podem ser tocadas estão ligadas à 

massa
-  Parte do assento amovível para fácil acesso e manutenção de todos 

os componentes elétricos

Capacidade máxima de carga 350 kg

Peso 145 kg

Reservado o direito a alterações técnicas.
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MICRO
SURGERY

OPHTHALMIC
SURGERY

surgiForce

360° 150
kg

A mais avançada cadeira para 
cirurgião para microcirurgia.

VANTAGENS
Apoios para os braços

-  Os apoios para os braços reguláveis individualmente podem ser ajustados para si 

através do comando de pé e do desengate com uma mão

Assento

-  O sistema de assento dinâmico exclusivo apoia a postura correta da posição sentada e 

protege as suas costas

-  A regulação da altura do assento também é feita eletronicamente, através do comando 

de pé

Mecanismo de movimentação

-  O mecanismo de movimentação de construção leve em alumínio fundido com cinco 

rodas e travão central oferece a maior estabilidade e ao mesmo tempo uma mobilidade 

ilimitada

- Funciona a bateria para uma utilização independente da rede elétrica

-  Elemento de comando com o pé para a regulação da altura do assento e da altura dos 

apoios para os braços; sinal acústico ao mudar da regulação dos apoios para os braços 

para a regulação do assento

REF.ª 26000000
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752 mm 570 mm

1143

303
135

640
725

A placa para interruptores de pedal opcional-

mente adaptável garante a disposição ideal 

dos seus elementos de comando com o pé 

quando é feita uma utilização alternada dos 

mesmos, eliminando o incómodo de ter de 

recolocá-los em posição. REF.ª 33170000

Opcional: surgiForce com 

assento Combi. 
REF.ª 26000001

Regulação individual do 

assento.

Exemplo de utilização com 

interruptor de pedal.

EQUIPAMENTO

Travão central atua sobre as 
4 rodas.

Regulação eletrónica da altura 
do assento e da altura dos apoios 
para os braços, através do ele-
mento de comando com o pé.

Os apoios para os braços em aço inox 
reguláveis individualmente podem ser 
ajustados através do comando de pé e 
do desengate com uma mão.

Sistema de assento "Dynamic"®: 
O sistema de assento dinâmico exclu-
sivo apoia a postura correta da posição 
sentada e protege as suas costas.

Pegas para empurrar 
ergonómicas, para manobrar 
facilmente.

DADOS TÉCNICOS
Coluna de elevação
- Altura de elevação do assento
 200 mm
-  Altura de elevação dos apoios 

para os braços 135 mm
-  Ajuste por motor elétrico através 

do elemento de comando com 
o pé

Mecanismo de movimentação
-  L x C x A máx. (incl. apoios para 

os braços) 742 x 861 x 943 mm
- Rodas ø 100 mm
- 5ª roda ø 60 mm

Bateria
- Entrada 100 – 240 V

- Saída 24 V
- 2 baterias de chumbo / gel
 12 V, 2,9 A
-  Cabo de ligação à rede elétrica 

(carregador)

Peso líquido 74 kg

Capacidade máxima
de carga 150 kg

Estofo Stamskin Top

Cor padrão preto 024

Reservado o direito a alterações 
técnicas.
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OPHTHALMIC
SURGERY

surgiTrend

360° 150
kg

A cadeira para cirurgião concebida 
para a medicina preventiva.

VANTAGENS
Apoios para os braços

- Estáveis, com mobilidade a 360 graus e altura regulável

Assento

-  O sistema de assento dinâmico exclusivo apoia a postura correta da posição sentada e 

protege as suas costas

Mecanismo de movimentação

- 4 rodas duplas

- 5ª roda para estabilidade adicional

- Travão central atua sobre as 4 rodas

-  Caixa da bateria independente da rede elétrica com interruptor de paragem de 

emergência integrado

- Painel de comando de pé para levantar / baixar o assento

REF.ª 22000005
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305

553

1058

surgiTrend

535

600 mm 470 mm

Coluna de elevação

- Acionamento 3.000 N IPX4

- Altura de elevaçãoe 200 mm

Mecanismo de movimentação

- L x C 470 x 535 mm

- Rodas ø 100 mm

- 5ª roda ø 65 mm

Peso líquido 45 kg

Capacidade máxima 

de carga 150 kg

Sistema de assento "Dynamic"®: O mecanismo de sincronização dinâmica de 
apoio lombar pode ser ajustado para o utilizador, promovendo uma postura 
sentada correta. Durante uma alternância frequente entre a posição sentada 
e a posição de pé, cada mudança de posição é apoiada ativamente.

Travão central atua sobre as 
4 rodas.

Acionamentos por motor elétrico 
através de comando de pé para a 
regulação da altura.

Opcional: Desengate com uma 
mão, para uma regulação direta e 
exata. REF.ª 33100000

EQUIPAMENTO

Acessórios especiais 

opcionais:Suportes em 

CNS para interruptores 

de microscópio e Phako, 

incl. guia para cabos de 

interruptores de pedal. 

REF.ª 32070000

Acessórios especiais opcionais:

Placa para interruptores de pedal 

adaptável, para os seus elementos 

de comando sobre 5 rodas. Desta 

forma, os interruptores de pedal 

podem ser ajustados juntamente 

com o assento para a posição 

mais adequada. Prático, cómodo, 

poupa tempo. REF.ª 31050003

Bateria

-  Caixa da bateria independente da 

rede elétrica 2 x 12 V 7,2 Ah

- Carregador universal SMPS

Paleta de cores 

do estofo Stamskin top

Cor padrão preto 024

Reservado o direito a alterações 
técnicas.

DADOS TÉCNICOS
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surgiLine
OPHTHALMIC

SURGERY

360° 150
kg

A cadeira moderna para o cirurgião.

VANTAGENS
Apoios para os braços

- Estáveis, com mobilidade a 360 graus e altura regulável

Assento

- 3 variantes disponíveis

Mecanismo de movimentação

- 4 rodas duplas

- Travão central atua sobre as 4 rodas

-  Caixa da bateria independente da rede elétrica com interruptor de paragem de 

emergência integrado

- Comando de pé para levantar / baixar o assento

Banco de selim Assento plano Assento moldado

REF.ª 22000001
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420

535

surgiLine

535

1155

600 mm 470 mm

Coluna de elevação

- Acionamento 3.000 N IPX4

- Altura de elevação 200 mm

Mecanismo de movimentação

- L x C 470 x 535 mm

- Rodas ø 100 mm

Peso líquido 45 kg

Capacidade máxima 

de carga 150 kg

EQUIPAMENTO

Apoios para os braços giratórios 
reguláveis em altura e compri-
mento, ergonómicos em CNS, 
350 x 120 mm.

Opcional: Desengate com uma 
mão, para uma regulação direta e 
exata. REF.ª 33100000

Assento inclinável. Comando de pé para regulação 
contínua da altura através de 
motor elétrico.

Encosto para as costas regulável.

Opcional: Placa para 

interruptores de pedal 

adaptável. REF.ª 31040005

Encosto para as costas regulável 

em altura, oscilante, com 

formato ergonómico, para apoio 

da zona lombar.

Assento moldado ergonómico 

inclinável para uma distribuição 

do peso otimizada.

Bateria

-  Caixa da bateria independente da 

rede elétrica

 2 x 12 V 7,2 Ah

- Carregador universal SMPS

Paleta de cores 

do estofo Tundra Skai

Cor padrão antracite 197

Reservado o direito a alterações 
técnicas.

DADOS TÉCNICOS



44

OPHTHALMIC
SURGERY

AESTHETIC
SURGERY

DENTAL
SURGERY

ENT
SURGERY

MICRO
SURGERY

ORAL &
MAXILLOFACIAL

assistTrend

assistTrend
110
kg

A cadeira para assistente perfeita.

VANTAGENS
-  Revestimento do estofo de alta qualidade, confortável e de fácil 

conservação, para as maiores exigências higiénicas

-  Regulação da altura cómoda, através de mola de gás acionada 

com o pé

-  Excelentes características de manobrabilidade, graças às rodas 

duplas e ao mecanismo de movimentação com 5 braços em 

alumínio cromado

-  Reduz os problemas associados à profissão: tensão muscular no 

pescoço e na zona lombar

Mecanismo de movimentação

-  Mecanismo de movimentação 

com cinco pés  ø 600 mm

- Rodas ø 50 mm

Peso 12 kg

Coluna de elevação

- Regulação da altura 54 – 73 cm

- Para estatura 1,75 m – 1,95 m

DADOS TÉCNICOS
Capacidade máxima 

de carga 110 kg

Estofo Stamskin Top

Cor padrão preto 024

Reservado o direito a alterações 
técnicas.

Regulação da altura cómoda, 

acionada com o pé.

Opcional: assistTrend com apoiospara os braços. REF.ª 33000000

REF.ª 25000000
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OPHTHALMIC
SURGERY

AESTHETIC
SURGERY

DENTAL
SURGERY

ENT
SURGERY

MICRO
SURGERY

ORAL &
MAXILLOFACIAL

assistLine

assistLine

120 mm

420 mm

500 mm

Pequeno, estável, flexível.

VANTAGENS
- Mecanismo de movimentação estável

-  5 braços com rodas duplas antiestáticas para uma mobilidade extremamente fácil

- Pés em alumínio fundido, polido

-  Banco de selim anatómico giratório e inclinável – confortável e ajustável 

individualmente

-  Conforto máximo para o assistente, para evitar o cansaço e problemas de postura, 

ao mesmo que facilita a circulação sanguínea

-  Estofo de alta qualidade, confortável e de fácil conservação, para as maiores 

exigências e higiene

- Regulação da altura através de mola de gás com acionamento manual

Coluna de elevação

- Acionada manualmente 120 mm

Mecanismo de movimentação

-  Mecanismo de movimentação 

com cinco pés ø 500 mm

- Rodas ø 50 mm

Peso 8 kg

DADOS TÉCNICOS

Banco de selim 35 x 42,5 x 18 cm

Estofo Tundra skai

Cor padrão antracite 197

Reservado o direito a alterações 
técnicas.

Mola de gás com regulação manual.

REF.ª 24000000
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400 XL
OPHTHALMIC

SURGERY

175
kg

VANTAGENS
- Grande liberdade de movimentos permite um ótimo acesso ao paciente

-  Estrutura superior estável com calhas normalizadas e mecanismo de movimentação 

robusto em aço

- Posição de Trendelenburg / Trendelenburg reversa

- Articulação da cabeça com regulação da inclinação e da altura

- Sistema hidráulico suave e estável para regulação das partes da cabeça, costas e pés

- Enorme estabilidade

-  Rodas duplas grandes, para manobrar sem problemas por uma só pessoa, mesmo 

em espaços exíguos

-  Deslocamento a direito sem esforço – roda com ajuste direcional manual através de 

pedal

- Travão de pé central atua sobre as 4 rodas

- Pegas para empurrar ergonómicas – do lado dos pés

- Superfície de apoio com 3 partes confortável

- Estofo largo e confortável

Modelo básico hidráulico altamente 
funcional.

REF.ª 14000001
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55°

-15°

2000 – 2050 mm

380

6501030

1070 mm

400 XL

650 mm

550 lbs 
250 kg175 kg

DADOS TÉCNICOS

Encontra todos os acessórios nas paginas 58 – 61.

Articulação da cabeça em aço inox 
desliza longitudinalmente, com 
regulação da inclinação e da altura e 
almofada sem cavidade, arredondada.

Pegas para empurrar ergonómicas 
do lado dos pés.

Sistema de travagem centralizada 
acionado mecanicamente através 
de pedal, atua sobre as quatro 
rodas.

Estofo largo e confortável na cor 
padrão preto.

Pedal para operação hidráulica 
tudo para cima / baixo – 
durabilidade garantida.

Mecanismo de movimentação
- Perfil da estrutura 50 x 50 mm
- Comprimento do chassis exterior 1.100 mm
- Largura do chassis exterior 700 mm
-  Diâmetro das rodas, 

com condutividade elétrica ø 150 mm

Coluna de elevação
- Sistema hidráulico de pé
- Regulação da altura min. / max. 650 / 1.030 mm
- Força máxima de elevação 2.000 N
- Força de elevação parte dos pés 1.500 N
- Força de elevação costas 1.200 N
- Força de elevação cabeceira 500 N
- Pressão de trabalho 120 bar
- Óleo hidráulico, HLP ISO VG 46 aprox. 0,7 litros
- Temperatura ambiente 0 – + 40° C

EQUIPAMENTO

A mesa operatória 400 XL permite uma rotação total, e por 

isso também pode ser deslocada transversalmente. O nosso 

modelo de entrada de gama baseia-se numa técnica de fácil 

utilização. Ao contrário dos nossos modelos eletromecânicos, 

o seu funcionamento não depende de baterias. Isso não 

só reduz o preço de aquisição, como também se reflete 

positivamente na sua durabilidade.

Sistema de travagem 

centralizada.

Pegas para empurrar do 

lado dos pés.

Estrutura superior
-  Superfície de apoio com 3 elementos 

(cabeça / costas / pés)
- Comprimento 2.000 – 2.050 mm
- Largura 650 mm
- Regulação dos pés 0 / + 15°
- Regulação das costas - 15 / + 55°
- Regulação da cabeça - 25 / + 25°
- Trendelenburg / Trendelenburg reversa - 13 / 0°
- Regulação da altura total 380 mm
-  Calhas de fixação standard em CNS de 

ambos os lados 25 x 10 mm
- Estofo, com condutividade elétrica 80 mm

Capacidade máxima de carga 175 kg

Peso 140 kg

Reservado o direito a alterações técnicas
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OPHTHALMIC
SURGERY

2002

150
kg

A marquesa básica ideal para todas as técnicas 
operatórias da oftalmologia.

VANTAGENS
-  Mecanismo de movimentação robusto, com pintura eletrostática, e estrutura superior 

estável

- Grande liberdade de movimentos permite um ótimo acesso ao paciente

- Pedal para ajustar hidraulicamente tudo para cima / baixo

- Ajuste da posição de Trendelenburg e Trendelenburg reversa através de pedal

- Posições de choque e antichoque

- Articulação da cabeça com regulação da altura

- Inclui calhas standard de 25 x 10 mm

- Fácil de manobrar – orientação das rodas regulável manualmente ou através de pedal

- Travão centralizado acionado por pedal – com ação sobre as quatro rodas

- Pega de empurrar contínua do lado dos pés

- Superfície de apoio com 3 partes e estofo confortável

REF.ª 12000000
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650

380

1030

1070

2090 mm

550 lbs 
250 kg150 kg

18°-13°

DADOS TÉCNICOS
Mecanismo de movimentação
- Perfil da estrutura  60 x 60 mm
- Comprimento do chassis exterior 1.140 mm
- Largura do chassis exterior 650 mm
-  Diâmetro das rodas, 

com condutividade elétrica ø 150 mm

Coluna de elevação
- Sistema hidráulico de pé
- Regulação da altura min. / max. 560 / 910 mm
- Força total de elevação 2.000 N
- Força de elevação parte dos pés 1.500 N
- Força de elevação costas 800 N
- Força de elevação cabeceira 300 N
- Pressão de trabalho 100 bar
- Óleo hidráulico, HLP ISO VG 46 aprox. 0,7 litros
- Temperatura ambiente 0 – 40° C

EQUIPAMENTO

Estofo largo e confortável na cor 
padrão preto.

Articulação da cabeça em aço com altura regulável, pintura 
eletrostática, almofada com forma trapezoidal sem cavidade.

Levantar e baixar hidráulico 
através de pedal.

Sistema de travagem centralizada 
com efeito em todas as rodas.

Sistema de 

travagem 

centralizada.

Parte da cabeça com altura 

regulável.

Posição de Trendelenburg / Trendelenburg reversa.

Estrutura superior
-  Superfície de apoio com 3 elementos 

(cabeça / costas / pés)
- Comprimento 2.090 mm
- Largura 650 mm
- Regulação dos pés 0 / + 15°
- Regulação das costas 0 / + 55°
- Regulação da cabeça - 20 / + 30°
- Trendelenburg / Trendelenburg reversa + 18 / -13°
- Regulação da altura total 360 mm
-  Calhas de fixação standard em CNS de 

ambos os lados 25 x 10 mm
- Estofo, com condutividade elétrica 40 mm

Capacidade máxima de carga 150 kg

Peso 115 kg

Reservado o direito a alterações técnicas
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OPHTHALMIC
SURGERY

motionLine

135
kg

A poltrona de transporte e de descanso 
ergonómica construída para o máximo de 
conforto do paciente.

VANTAGENS
- Pegas para empurrar ergonómicas

- Cesto de suspender integrado, para colocar objetos pessoais do paciente

-  Estofo de alta qualidade, confortável e de fácil conservação responde às maiores 

exigências higiénicas

- Regulação contínua das costas e do assento por mola de gás com pedal

- Fácil e confortável de manobrar por uma pessoa

-  Duas rodas grandes do lado dos pés e duas rodas duplas mais pequenas do lado da 

cabeça, para fácil condução por uma pessoa

- Duas alavancas de travão para bloquear as rodas da cadeira, para uma posição estável

- Dispõe de uma posição de choque

- Apoio para o pescoço flexível e regulável em altura aumenta o conforto do paciente

-  Organic Tilting: Nova inclinação do assento para impedir que o paciente deslize e sofra 

atrito

- Estofo largo e estável, para um excelente conforto na posição deitada

- Estofo das costas ergonómico com apoio lombar

- Estrutura em aço estável para pacientes pesando até 135 kg

- Apoios para os braços confortáveis e amovíveis para segurança do paciente

REF.ª 17000000
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568
850

1360

520

25°

55°

650 mm

EQUIPAMENTO

O encosto para as costas é colocado na posição 
de repouso em simultâneo com o apoio para os 
pés (55°), podendo ser regulado até à posição de 
Trendelenburg.

Ajuste do encosto para as costas ergonómico. Não 
há deslizamento ou atrito desnecessário, o encosto 
apoia a zona lombar e o paciente pode recostar-se 
confortavelmente.

Pegas para empurrar ergonómicas 
e resistentes.

Disponível numa grande variedade 
de cores estilizadas. Cor padrão 
antracite 197.

Cesto de suspender para colocar 

objetos pessoais do paciente.

Mecanismo de movimentação
-  Perfil da estrutura cortado 

a laser 5 mm
- Comprimento do chassis 890 mm
- Largura do chassis 528 mm
- Diâmetro das rodas
 ø 300 / 125 mm

Estrutura superior
- Superfície de apoio com 3 partes
- Comprimento total 1.710 mm
- Largura 520 mm

DADOS TÉCNICOS
- Altura do estofo 40 / 60 mm
- Regulação das costas / pés 55°
- Apoios para os braços 0°– 180°
-  Inclinação da parte do 

assento até à posição de 
Trendelenburg 25°

Capacidade máxima 
de carga 135 kg

Peso 56 kg

Reservado o direito a alterações 
técnicas.

Apoio para o pescoço regulável 

em altura e confortável.
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OPHTHALMIC
SURGERY

motionLine-E

135
kg

A poltrona de transporte e de descanso 
ergonómica construída para o máximo de conforto 
do paciente com ajuste da posição eletrónico

VANTAGENS
-  Caixa da bateria independente da rede elétrica com interruptor de paragem de 

emergência integrado

- Pegas para empurrar ergonómicas

-  Estofo de alta qualidade, confortável e de fácil conservação responde às maiores 

exigências higiénicas

-  Regulação contínua eletrónica das costas e do assento fácil e cómoda por comando 

manual

- Fácil e confortável de manobrar por uma pessoa

-  Duas rodas grandes do lado dos pés e duas rodas duplas mais pequenas do lado da 

cabeça, para fácil condução por uma pessoa

- Duas alavancas de travão para bloquear as rodas da cadeira, para uma posição estável

- Dispõe de uma posição de choque

- Apoio para o pescoço flexível e regulável em altura aumenta o conforto do paciente

-  Organic Tilting: Nova inclinação do assento para impedir que o paciente deslize e sofra 

atrito

- Estofo largo e estável, para um excelente conforto na posição deitada

- Estofo das costas ergonómico com apoio lombar

- Estrutura em aço estável para pacientes pesando até 135 kg

- Apoios para os braços confortáveis e amovíveis para segurança do paciente

REF.ª 17000001
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568
850

1360

565

650 mm

55°

25°

EQUIPAMENTO

O encosto para as costas é colocado na posição de repouso em 
simultâneo com o apoio para os pés (55°), podendo ser regulado até à 
posição de Trendelenburg.

Regulação sincronizada das 

costas e do assento através de 

comando manual. Mecanismo de movimentação
- Comprimento do chassis 890 mm
- Largura do chassis 528 mm
-  Largura incl. apoios para 

os braços 650 mm
- Diâmetro das rodas
 ø 300 / 125 mm

Estrutura superior
- Superfície de apoio com 3 partes
- Comprimento total 1.710 mm
- Largura 520 mm
- Altura do estofo 40 / 60 mm
- Regulação das costas / pés 55°
- Apoios para os braços 0°– 180°
-  Inclinação da parte do assento até 

à posição de Trendelenburg 25°

DADOS TÉCNICOS
-  Comando eletrónico através de 

comando manual
-  Regulação sincronizada das 

costas e do assento

Bateria
-  Caixa da bateria independente 

da rede elétrica
 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Carregador universal SMPS

Capacidade máxima 
de carga 135 kg

Peso 64 kg

Reservado o direito a alterações 
técnicas.

Travão do lado direito e do lado 
esquerdo, para bloquear as 
rodas da cadeira e permitir uma 
posição estável.

Pegas para empurrar ergonómicas 
e resistentes.

Apoio para o pescoço flexível e 
regulável em altura aumenta o 
conforto do paciente.

Estofo confortável, 

cor padrão antracite 197.

Caixa da bateria independente da 

rede elétrica com interruptor de 

paragem de emergência integrado.
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stayClean
A cobertura prática descartável.

Para que a marquesa operatória fique novamente pronta a 

utilizar tão rapidamente quanto possível, recomendamos os 

panos de cobertura "stayClean" da UFSK-OSYS.

Disponíveis em dois tamanhos à medida, constituem uma 

cobertura assética. São impermeáveis a líquidos e minimizam 

sujidades indesejáveis no estofo. O material do estofo da sua 

marquesa operatória é protegido ativamente contra fluidos 

agressivos e a marquesa fica novamente pronta a utilizar mais 

rapidamente. Além disso, estas coberturas mantêm os germes 

multirresistentes afastados dos seus pacientes.

Ao encomendar a sua marquesa operatória, receberá 

gratuitamente uma embalagem com cinco panos de cobertura. 

Para novas encomendas, basta ir a www.ufsk-osys.com.

Um passo à frente na 
eficiência

REF.ª 30340000 / REF.ª 30160000
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Coming soon:
FORNECIMENTO

Disponível em dois tamanhos

- 100 x 73 cm, caixa com 300 un., REF.ª 30160000

- 200 x 73 cm, caixa com 150 un., REF.ª 30340000

Basta escolher o tipo de encomenda e o ritmo de entrega

- Fornecimento completo

-  Entrega parcial de 1 caixa no 1.º dia de cada mês, a pedido 

por telefone, fax, e-mail ou via www.ufsk-osys.com

1. Colocar o pano de cobertura com a 
seta virada para cima sobre o meio da 
cadeira.

2. Abrir primeiro para a esquerda, depois 
repetir de dentro para fora.

3. Colocar o capuz sobre a parte da 
cabeça.

4. Prender as duas presilhas lateralmente 
nos botões. Puxar o pano para baixo, por 
cima da parte dos pés. Colocar as aberturas 
previstas por cima das pegas para empurrar.

APLICAÇÃO

VANTAGENS

Vantagens para aumentar a sua eficiência

- Fácil substituição dos panos usados

-  Fixação segura, graças ao capuz, alças e aberturas para as 

pegas para empurrar do lado dos pés

- Permite poupar muito tempo

- Baixo preço

Proteção perfeita dos aparelhos

- Protege contra a corrosão

- Verso 100% impermeável à água, frente absorvente

- Minimiza sujidades no estofo

- Não há deslizamento, graças ao capuz

Proteção perfeita dos pacientes

- Evita germes multirresistentes

- Protege contra contaminação cruzada

Caixa dispensadora prática:
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052 053 084 085 083 078

029 080 081 077 021

009 082 056 048 032

068 006 075 049 019

012 007 034 036 022

079 042 057 061 040

076 008 066 041 023

051 054 037 050 024

Mais cor na sua sala de 
operações

"Stamskin top"
Tabela de cores eyeForce, 400 XL, surgiForce, surgiTrend e assistTrend.
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schwarz 195 schoko 357 ocean 204 smaragd 455 weiss 046 platin 053

hellbeige 047 gletscher 055

kiesel 048 royal 056

birke 049 mais 057

smoke 050 limone 054

schoko 051 feuer 058

schwarz 052

anthrazit 197 bordeaux 350 royal 196 kirsche 199 apricot 458 agave 273

chrom 205 orchidee 354 atoll 453 feuer 454 mais 457 türkis 338

silber 550 violett 356 sky 581 karneol 557 limonade 343 aqua 456

perle 288 cyclame 381 bleu 496 orange 556 sand 230 mint 495

weiss 198 heide 404 dolphin 609 safran 542 creme 210 pistazio 610

stone 608 mango 607 beige 636 limone 543

As cores impressas podem diferir ligeiramente das cores originais. Se desejar receber um 
mostruário com as cores originais, contacte-nos através do e-mail info@ufsk-osys.com.

Tabela de cores 500 XLE, 500 XLE comfort, 500 XLS, 500 LC, 500 bariatric, surgiLine, assistLine, motionLine e motionLine-E.

"Tundra skai" "skai Pandoria Plus"
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30110000 Apoio para o braço para anestesia
com cardan, incl. bloco de aperto

30130000 Placa de fixação
em aço inox, pintura eletrostática, para anel de 
apoio para a mão (REF.ª 30140000)

30140000 Anel de apoio para a mão
incl. placa de fixação
(REF.ª 30130000)

30150000 Cintas de fixação do pulso
Par

30160000 stayClean cobertura da cadeira de tratamento
100 x 73 cm, caixa com 300 un.

30180009 Suporte para comando
PVC

30190000 Apoio para os joelhos
meio rolo 60 x 28 x 14 cm, 
revestimento em PUD

30200000 Almofada sem cavidade
forma trapezoidal, 22 x 15,5 x 24 cm, 
altura: 8 cm
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30210000 Almofada com cavidade e arredondada

30220000 Almofada com cavidade
(rubins pillow), 41 x 25 cm, altura: 10 cm

30240000 Braço para monitor
em aço inox, giratório, incl. barra de suporte 
de infusão ø 25 mm telescópica e placa 
adaptadora de fixação para aparelho de 
monitorização do paciente

30240014 Braço para monitor
em aço inox, giratório, incl. barra de suporte 
de infusão ø 25 mm telescópica e placa 
adaptadora de fixação para aparelho de 
monitorização do paciente

30260000 Grampo de aperto
em aço inox

30270005 Suporte para comando manual
para barra de suporte de infusão ø 25 / 18 mm, 
PVC

30270006 Suporte para comando manual
para barra de suporte de infusão ø 25 / 18 mm, 
PVC

30280000 Proteção para cabeceira
em ao inox

opcional standard
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30320000 Suporte para pano cirúrgico
flexível 
(sem bloco de fixação 30900000)

30330000 Suporte para pano cirúrgico
flexível, com ligação para oxigénio 
(sem bloco de fixação 30900000)

30340000 stayClean cobertura da cadeira de tratamento
200 x 73 cm, caixa com 150 un.

30390002 Suporte para comando
PVC

30410000 Almofada com cavidade
forma trapezoidal, 24,5 x 17,5 x 25 cm, 
altura: 10 cm

30430000 Partes dos ombros
direita e esquerda

30450000 Grades laterais
em aço inox com estofo amovível 
(750 x 225 mm), par

30460000 Almofada com cavidade
revestimento em PUD, 25 x 18 x 25 cm, 
altura: 10 cm
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30470000 Bateria de substituição
(sistema de backup)

30480000 Sistema para receber acessórios

30500000 Apoio para os joelhos redondo
50 x 15 cm, revestimento em PUD

30510000 Mesa para instrumentos
armação alumínio, tampo aço inox 18 / 10,
regulação da altura 900 – 1250 mm, 
tampo 680 x 450 x 25 mm

30530000 Almofada sem cavidade
arredondada, 22 x 24 cm, altura: 4 cm

30540000 Suporte para pano cirúrgico
para guardar instrumentos, incl. adaptador

30650000 Mesa para instrumentos 
50 x 30 x 1,5 cm, altura regulável, giratória, 
amovível, incl. adaptador

30650003 Mesa para instrumentos 
50 x 30 x 1,5 cm, altura regulável, giratória, 
amovível, incl. braço para monitor
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30660000 Bolsa para documentos
com função de aperto, transparente (PC) 
incl. pega CNS

30680000 Barra de suporte de infusão
aço inox ø 25 / 18 mm, bloqueio, regulação da 
altura com uma mão 1070 – 1660 mm, cruzeta 
com 4 ganchos, carga 2 kg / gancho, copo de 
recolha de pingos com suporte

30690000 Pega adicional
par

30710000
30710001

Estofo para os ombros
direito e esquerdo

30720000 Suporte para garrafa de oxigénio

30780000 Apoio para o braço para anestesia
com articulação esférica, aço inox, 
incl. banda de fixação do braço

30830000 Cinto
com velcro, 2 partes

30900000 Bloco de fixação
alumínio polido, com alavanca de fecho rápido 
para calha standard 25 x 10 mm, 
incl. dispositivo de bloqueio
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30920000 Proteção para os pés

31010001 Grades laterais
(esquerda e direita) giratórias, com bloqueio, 
estofado

31020000 Grades laterais
(esquerda e direita) giratórias, com bloqueio, 
estofado

32050000 Suporte para pano cirúrgico
flexível
(sem bloco de fixação 30900000)

32060000 Suporte para pano cirúrgico
flexível, com ligação para oxigénio
(sem bloco de fixação 30900000)

33160000 e-drive

33200000 Calha universal para as costas

33230000 Suporte para comando

Acessórios

opcional standard
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33250000 Almofada

33260000 Proteção para os pés

33280000 Proteção para os pés
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30470000 Bateria de substituição
(sistema de backup)

30660000 Bolsa para documentos
com função de aperto, transparente (PC) 
incl. pega CNS

30680000 Barra de suporte de infusão
aço inox ø 25 / 18 mm, bloqueio, regulação da 
altura com uma mão 1070 – 1660 mm, cruzeta 
com 4 ganchos, carga 2 kg / gancho, copo de 
recolha de pingos com suporte

30840000 Banco de selim
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30850000 Assento plano

30860000 Assento moldado

31040005 Placa para interruptores de pedal

31050003 Placa para interruptores de pedal

32070000 Suporte
em CNS para interruptores (microscópio, 
Phako); incl. guia para cabos de interruptores 
de pedal

33000000 Par de apoios para os braços
incl. travessa

33100000 Par de apoios para os braços
com acionamento com uma mão

33170000 Placa para interruptores de pedal
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Informações regulamentares sobre o registo como 

dispositivo médico

CLASSIFICAÇÕES
eyeForce

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Cadeira de tratamento

18000000

Dispositivo médico ativo

(= funcionamento elétrico)

Funcionamento a bateria DC, baixa tensão de 

proteção 24 V

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de desempenho 

de acordo com normas básicas

DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2

Segurança elétrica de acordo com:

- DIN EN 60 601-1

- DIN EN 60529

- DIN EN 62353

- Classe de proteção elétrica 2, Tipo B

- Grau de proteção IP24

- Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano

CLASSIFICAÇÕES
500 XLE, 500 XLE comfort

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Cadeira de tratamento

15000004, 15000004 + 30370080

Dispositivo médico ativo

(= funcionamento elétrico)

Funcionamento a bateria DC, baixa tensão de 

proteção 24 V

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de desempenho 

de acordo com normas básicas

DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2

Segurança elétrica de acordo com:

- DIN EN 60 601-1

- DIN EN 60529

- DIN EN 62353

- Classe de proteção elétrica 2, Tipo B

- Grau de proteção IP24

- Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano
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CLASSIFICAÇÕES
500 XLS, 500 LC, 500 bariatric

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Cadeira de tratamento

15000005, 15000001, 15000002

Dispositivo médico ativo

(= funcionamento elétrico)

Funcionamento a bateria DC, baixa tensão de 

proteção 24 V

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de desempenho 

de acordo com normas básicas

DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2

Segurança elétrica de acordo com:

- DIN EN 60 601-1

- DIN EN 60529

- DIN EN 62353

- Classe de proteção elétrica 2, Tipo B

- Grau de proteção IP24

- Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano

CLASSIFICAÇÕES
400 XL, 2002

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Mesa de tratamento

14000001, 12000000

Nicht-aktives Medizinprodukt

(= nicht elektrisch betrieben)

Regulação hidráulica / mecânica

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de qualidade / desem-

penho e segurança do aparelho

de acordo com a Diretiva 93 / 42 / CEE

Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano



64

CLASSIFICAÇÕES
surgiForce, surgiTrend, surgiLine

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Cadeira para cirurgião

26000000, 22000005, 22000001

Dispositivo médico ativo

(= funcionamento elétrico)

Funcionamento a bateria DC, baixa tensão de 

proteção 24 V

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de desempenho 

de acordo com normas básicas

DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2

Segurança elétrica de acordo com:

- DIN EN 60 601-1

- DIN EN 60529

- DIN EN 62353

- Classe de proteção elétrica 2, Tipo B

- Grau de proteção IP24

- Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano

CLASSIFICAÇÕES
motionLine-E

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Poltrona de transporte e de descanso

17000001

Dispositivo médico ativo

(= funcionamento elétrico)

Funcionamento a bateria DC, baixa tensão de 

proteção 24 V

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de desempenho 

de acordo com normas básicas

DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2

Segurança elétrica de acordo com:

- DIN EN 60 601-1

- DIN EN 60529

- DIN EN 62353

- Classe de proteção elétrica 2, Tipo B

- Grau de proteção IP24

- Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano

Informações regulamentares sobre o registo como 

dispositivo médico
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CLASSIFICAÇÕES
motionLine

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Poltrona de transporte e de descanso

17000000

Nicht-aktives Medizinprodukt

(= nicht elektrisch betrieben)

Regulação mecânica

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de qualidade / desem-

penho e segurança do aparelho

de acordo com a Diretiva 93 / 42 / CEE

Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano

CLASSIFICAÇÕES
assistTrend, assistLine

Dispositivo médico / Categoria

REF.ª UFSK

Cadeira para assistente

25000000, 24000000

Nicht-aktives Medizinprodukt

(= nicht elektrisch betrieben)

Regulação mecânica

Classificação

conformidade CE

na EU:

Classe 1, sem função de medição, não estéril; 

procedimento de avaliação de conformidade de acordo 

com Anexo VII, Diretiva 93 / 42 / CEE

nos EUA / FDA:

Classe 1, certificação de conformidade de acordo com

21 CFR Part 886, 510(k) Exempt

Características de qualidade / desem-

penho e segurança do aparelho

de acordo com a Diretiva 93 / 42 / CEE

Inspeção de segurança técnica 1 vez por ano
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Instalações na Alemanha
A partir da nossa sede em Regensburg fornecemos o equipamento 

cirúrgico mais moderno, otimizado para técnicas cirúrgicas 

ambulatórias das mais diversas especialidades médicas. Além 

da distribuição global dos nossos produtos e do melhor serviço 

ao cliente possível, damos grande importância à nossa gestão 

da qualidade e ao apoio orientado para o cliente para questões 

relativas aos "Regulatory Affairs" dos nossos dispositivos médicos. 

Este conceito abrangente da gestão da UFSK vive através da 

comunicação intensiva interna e externamente – em particular 

através do contacto constante com os nossos clientes.



PersPetivas e exposições

Feiras globais
Estamos também presentes em feiras internacionais e nacionais, 

incluindo: American Academy of Ophthalmology Chicago, Société 

Française d'Ophtalmologie Paris, World Ophthalmology Congress 

Abu Dhabi, European Society of Cataract & Refractive Surgeons 

Mailand, Augenärztliche Akademie Deutschland Düsseldorf, 

Internationale Dental-Schau Köln, Internationaler Kongress der 

Deutschen Ophthalmochirurgen Nürnberg.

A SATISFAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES
SÃO O RESULTADO DA NOSSA RIGOROSA GESTÃO 
DA QUALIDADE



Made in GerMany
Design|Construction|Manufacturing

500 bariatric500 LC500 XLE 500 XLE comfort 500 XLSeyeForce motionLine motionLine – E

surgiForce surgiTrend surgiLine assistTrend assistLine stayClean

A perfeição na sua sala de operações.
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