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ERGONOMIA ESTETYKA
TECHNOLOGIA MATERIAŁY
Wszechstronność Komfort
Inteligencja Niezawodność

Seria T1000 stanowi wyjątek w realizacji innowacyjnej, 
kompaktowej konstrukcji przy zachowaniu optymalnej 
wszechstronności do wykonywania zabiegów chirurgicz-
nych w większości specjalizacji klinicznych, w tym uro-
logicznych, neurologicznych, ortopedycznych i kardiolo-
gicznych.

Został zaprojektowany tak, aby uprościć pozycjonowa-
nie pacjenta. Posiada wyjątkowo solidną i niską podsta-
wę zapewniającą komfort pracy chirurga, zmniejszając 
przez to zmęczenie podczas długich operacji.

Podświetlenie w ergonomicznym pilocie przewodowym 
ułatwia jego obsługę podczas zabiegów endoskopo-
wych.

Przemyślany projekt stołu zapewnia: doskonały dostęp 
ramienia C, autodiagnozowanie z natychmiastowym wy-
świetlaniem kodów błędów, zapobieganie kolizjom po-
szczególnych elementów stołu.

Oprócz trwałej konstrukcji z nierdzewnych elementów, 
stół operacyjny T1000 posiada również kilka funkcji za-
bezpieczających w przypadku awarii zapewniających 
ciągłość pracy.

Zasilanie sieciowe   Zasilanie akumulatorowe
Pilot ręczny   Sterowanie awaryjne
Pompa hydrauliczna   Pompa nożna
Zawór elektromotoryczny    Pokrętło wyboru ruchu (do-
tyczy stołów bez przesuwu wzdłużnego)
Awaria systemu elektrycznego   Ręczny system hydrau-
liczny (dotyczy stołów bez przesuwu wzdłużnego)

Kolejnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo 
są zawory zwrotne wbudowane w siłowniki, co zabez-
piecza przed niekontrolowanymi ruchami stołu nawet  
w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego.
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MODELE

T1000SKP

T1000SK

T1000SP

T1000S

T1000K

T1000

BLOKADA
PODŁOGOWA PRZESUW BLATU

--

--

ŁAWECZKA NERKOWA

--

--

--

OBNIŻONY ZAKRES
WYSOKOŚCI

Opcja “N”
wysokość stołu

55 ~100cm

NAPĘD SEKCJI
NÓG POMPA NOŻNA

--

--

--

--













ERGONOMIA

MATERIAŁY

ESTETYKA

TECHNOLOGIA
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UNIWERSALNY, ŁATWY W UŻYCIU,
INNOWACYJNY

Maksymalne obciążenie stołu 454 kg
Wyjątkowe dopuszczalne obciążenie we wszyst-
kich ułożeniach.  Przy ustawieniu stołu w po-
zycji odwróconej i maksymalnie wysuniętej no-
śność spada do 273 kg.

Przesuw wzdłużny 31cm
Opcja przesuwu oraz wąska kolumna centralna  
z niską podstawa zapewniają maksymalny  
dostęp ramienia C.

Materace przeciwodleżynowe
Materace ze zgrzewanym szwem, wodosz-
czelne, ognioodporne, antystatyczne i anty-
bakteryjne, rozkładają nacisk zapobiegając  
w ten sposób powstawaniu odleżyn u pacjen-
ta. W trakcie używania ramienia C materac  
o grubości 6 cm zapewnia najlepszą równowagę 
pomiędzy rozkładem nacisku pacjenta i tłumie-
niem promieni RTG, chroniąc zespół operacyjny 
przed nadmierną dawką promieniowania.

Ławeczka nerkowa
Wykonana z włókna węglowego w celu zapewnienia przezierności dla promieni RTG. Ławeczka ner-
kowa ustawiana jest ręcznie za pomocą wbudowanej dźwigni zapadkowej, co pozwala kontrolować 
siłę nacisku na pacjenta.

Port USB
Może być wykorzystany jako łącze komunikacji 
zewnętrznej.

Blokady podłogowe
Numer patentu w USA: US7832528B1. Cztery 
stopy poziomują się na nierównej podłodze (do 
5 mm) stabilizując podstawę stołu.
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Stół hybrydowy
Używając pompy nożnej i pokrętła wyboru ru-
chu, elektrohydrauliczny stół może być obsłu-
giwany całkowicie ręcznie w całym zakresie ru-
chów.



Segment nóg
Zakres regulacji do 80º w górę, do 105º w dół (nr patentu  
w USA: US7979932B2). Dwuczęściowy segment nóg (krótki od-
cinek z napędem i odłączana płyta pod nogi) pozwala na mak-
symalny zasięg ramienia C. Wykonany z włokna węglowego blat 
krótkiej sekcji nóg mocowany jest na zatrzaskach, co pozwala 
na ławy demontaż i ulatwia dostęp do pacjęta przy zabiegach 
OB/GYM.

Szyny boczne
Zabezpieczenia na szynach bocznych zapobiegają przypadko-
wemu zsunięciu się uchwytów na akcesoria.

Przycisk awaryjny
Czerwony przycisk OFF może zostać użyty w celu natychmiasto-
wego zatrzymania ruchu stołu.

Poziomowanie stołu
Blat stołu poziomuje się automatycznie względem ziemi przy 
użyciu jednego przycisku - LEVEL.

Pilot
Podświetlane przyciski pilota ułatwiają pracę przy zabiegach • 
endoskopowych.
Funkcja wyboru kierunku ułożenia NORMAL i REVERS pacjen-• 
ta automatycznie interpretuje polecenia pozycjonowania.
Funkcje takie jak LEVEL, FEX i REFLEX pomagają szybko • 
ustawić pacjenta. LOCK i UNLOCK uruchamiają blokady pod-
łogowe.
System sterowania zapobiega większości możliwych kolizji • 
między segmentami. Użytkownik jest informowany za pomocą 
wskaźnika świetlnego INTERLOCK i dźwięku ostrzegawczego.

System sterowania ręcznego
W stołach bez przesuwu wzdłużnego 
system sterowania ręcznego występuje 
z pokrętłem  zaworu rotacyjnego (nr pa-
tentu w USA: US8459173B2), umożliwia 
to obsługę podstawowych funkcji stołu 
w przypadku awarii pilota przewodowe-
go.

Wbudowane prowadnice kaset RTG
Wbudowanie prowadnic kaset RTG 14” pod 
wszystkimi sekcjami eliminuje potrzebę 
stosowania blatów RTG, dzięki czemu moż-
na zmieniać ustawienia blatu i zwiększyć 
bezpieczeństwo pacjenta.
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Pompa nożna
Drugie źródło mocy hydraulicznej (tylko 
dla stołów z przesuwem wzdłużnym).

Autodiagnozowanie z natychmia-
stowym wyświetlaniem kodów  
błędów
Kiedy na pilocie przewodowym zapala 
się dioda SERVICE, wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora na panelu 
podstawy wyświetla kod serwisowy słu-
żący do zlokalizowania usterki.

Dodatkowe wycięcie urologiczne
Seria T1000 w ustawieniu odwrotnym z 
dodatkowym wycięciem urologicznym na 
płycie głównej zapewnia nie tylko bardzo 
długi obraz dolnej części ciała z ramienia 
C, ale ułatwia również korzystanie z wzier-
nika z obciążnikiem Auvard, a także ze 
zrobotyzowanego systemu chirurgicznego 
Da Vinci podczas zabiegów położniczych  
i ginekologicznych. Element z włókna wę-
glowego w ułożeniu normalnym wypełnia 
dodatkowe wycięcie urologiczne.

System Sterowania Ręcznego
Zlokalizowany poza obszarem sterylnym 
umożliwia obsługę podstawowych funk-
cji stołu w przypadku awarii pilota prze-
wodowego.



Ginekologia i laparoskopia

Ginekologia i urologia w ułożeniu 
odwrotnym

Uniwersalna konstrukcja blatu z dwoma wycięciami uro-
logicznymi w płycie głównej, użycie podpór nogi J, typu 
Goepel lub regulowanych podpór nóg Stirrups pozwala 
na doskonały, swobodny dostęp chirurga podczas zabie-
gów ginekologicznych, jamy brzusznej, urologicznych, 
litotomii i zabiegów laparoskopowych. W ułożeniu od-
wrotnym, stół zapewnia nie tylko bardzo długi obraz dol-
nej części ciała z ramienia C przy litotomii, ale ułatwia 
również korzystanie z wziernika z obciążnikiem Auvard, 
a także ze zrobotyzowanego systemu chirurgicznego Da 
Vinci podczas zabiegów położniczych i ginekologicznych. 
Przezierny, pozbawiony przeszkód blat i niska podstawa 
zapewniają chirurgowi szeroki zakres obrazu i doskonały 
dostęp do układu nerki-moczowody-pęcherz moczowy, 
pozostawiając miejsce na system zbierania płynów.

Niezbędne akcesoria
podpory nóg J lub podpory typu Goepel z uchwytami (2) • 
lub regulowane podpory nóg Stirrup (2)
miska lub system zbierania płynów urologicznych z wor-• 
kami
zapórki boczne z uchwytem (2)• 
ekran anestezyjnyz uchwytem (1)• 
pas do ciała• 
podpórki pod ręce• 

Pozycja do litotomii

Pęcherzyk żółciowy i klatka piersiowa Pacjenta można łatwo ułożyć w pozycji bocznej lub 
w pozycji leżącej na plecach, a użycie przycisku FLEX  
i/lub ławeczki nerkowej poprawia dostęp do operowa-
nego miejsca.

Niezbędne akcesoria
zapórki boczne z uchwytem (2 lub 3)• 
uniwersalna podpórka pod rękę z uchwytem (1) • 
ekran anestezyjny z uchwytem (1)• 
podpora stóp z uchwytem (2)• 
pas do ciała• 
podpórka(i) pod rękę• 
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Pozycja boczna - nerki i klatka piersiowa



Fundoplikacja metodą Nissena

Pozycja
siedząca

Krótki segment nóg z napędem elektrohydraulicznym 
zapewnia doskonałe podparcie pacjenta i może być re-
gulowany w czasie operacji. Eliminuje to konieczność 
użycia pasów w pozycji AntyTrendelenburga, zapewnia-
jąc maksymalny dostęp przy zabiegach endoskopowych 
przełyku i okolicy żołądka.

Niezbędne akcesoria
podpórka pod rękę z uchwytem (2)• 
zapórki boczne z uchwytem (2)• 
podpora nogi typu Stirrups z uchwytem (2)• 

Chirurgia barku (Artroskopia)

Staw biodrowy

Przy ułożeniu odwrotnym w miejsce segmentu nóg mo-
cowana jest płyta do operacji barku sterowana elektro-
hydraulicznie zapewniając dostęp do obszaru barkowe-
go z każdej strony.

Niezbędne akcesoria
uniwersalna podpórka pod rękę z uchwytem (1)• 
zapórka boczna z uchwytem (1)• 
płyta do operacji barku• 
pas do ciała• 

W ułożeniu odwrotnym dzięki funkcji przesuwu wzdłuż-
nego, przegub między płytą główną i segmentem nóg 
może wysunąć się poza podstawę stołu. Ramię C może 
operować głęboko pod blatem wykonując obrazowanie 
całego biodra.
Niezbędne akcesoria

zapórka łonowa z uchwytem (1)• 
uniwersalna podpórka pod rękę z uchwytem (1)• 
zapórki boczne z uchwytem (2)• 
ekran anestezyjny z uchwytem (1)• 
zapórki stóp z uchwytem (2)• 
pas do ciała• 
podpórka pod rękę• 

W ułożeniu odwrotnym jest dostatecznie dużo miejsca 
na nogi pacjenta, a dalekie wygięcie segmentu i nóg  
w normalnym ułożeniu, zapewnia doskonały dostęp przy 
wykonywaniu zabiegów chirurgicznych. Kąt przechyłu 
30° przy ustawieniu w pozycji Trendelenburga tworzy 
idealny kąt do pozaustrojowej oksygenacji membrano-
wej (ECMO).

Niezbędne akcesoria
uniwersalna podpórka pod rękę z uchwytem (2)• 
zapórki boczne z uchwytem (2)• 
pas do ciała• 
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Chirurgia odbytnicy (pozycja klęcząca)

Dzięki odpowiednim akcesoriom i nadzwyczajnej wyso-
kości, z pacjentem w pozycji klęczącej, stół serii T1000 
łatwo sprosta wymaganiom do operacji odbytnicy. Przy 
operacjach odcinka lędźwiowego i kręgów krzyżowych, 
podpory stóp należy usunąć, a kąt i segment nóg po-
winien być ustawiony w poziomie lub blisko poziomu 
dla lepszego dostępu ramienia C (pozycja ta nie jest 
pokazana). W ułożeniu odwrotnym, pod blatem stołu 
powstaje duża przestrzeń, a chirurg ma doskonały do-
stęp do odcinka piersiowego lub szyjnego kręgosłupa w 
czasie zabiegów  neurochirurgicznych.

Neurochirurgia
(kręgi lędźwiowe i krzyżowe)

Neurochirurgia
(kręgi szyjne)

Neurochirurgia (operacje mózgu 
w pozycji leżącej na brzuchu)

W ułożeniu odwrotnym stół zapewnia wystarczającą 
ilość miejsca pod blatem lub segment pleców do kra-
niotomii w pozycji leżącej na brzuchu, na plecach, na 
boku lub w pozycji siedzącej, i zapewnia chirurgowi do-
skonały dostęp do obszaru czaszki. Dzięki opcji „N” blat 
można obniżyć do wysokości 55 cm.
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Neurochirurgia
(kręgi piersiowe)

Niezbędne akcesoria
materac, rama lub przezierny system do operacji kręgo-• 
słupa 
zapórki boczne z uchwytem (2)• 
podpórka biodrowa Morgana z uchwytami (2)• 
zapórka stóp z uchwytem (2)• 
regulowany adapter podgłówka• 
podgłówek podkowiasty• 
adapter obrotowy• 
pas do ciała• 
podpórki pod ręce• 

Neurochirurgia (operacje 
mózgu w pozycji leżącej na 
boku)

Neurochirurgia (oper-
acje mózgu w pozycji 
siedzącej)

Niezbędne akcesoria
adapter ramowy z uchwytem (2)• 
uniwersalne podpórki pod ręce z uchwytem (2) • 
zapórki boczne z uchwytem (2)• 
regulowany adapter podgłówka• 
klamra czaszkowa• 
adapter obrotowy• 
pas do ciała• 
podpórki pod ręce• 



Operacje układu krążenia w ułożeniu 
normalnym

W ułożeniu normalnym, dołączając segment głowy do 
przedłużenia nóg lub wstawiając przedłużenie segment 
nóg między segment głowy i segmentem pleców, stół 
serii T1000 zapewnia wystarczający zakres dostępu ra-
mienia C przy zabiegach chirurgicznych układu krążenia 
i operacji zakładania by-pasów udowo-podkolanowych.  
W ułożeniu odwrotnym (nośność stołu spada do 273 kg 
wagi pacjenta), stół również zapewnia wystarczający 
zakres dostępu ramienia C przy zabiegach chirurgicz-
nych układu krążenia i operacji zakładania by-pasów 
udowo-podkolanowych.

Niezbędne akcesoria
zapórka stóp z uchwytem (2)• 
pas do ciała• 
podpórki pod ręce• 

Operacje układu krążenia z przedłużeniem 
segmentu nóg

Operacje układu krążenia w ułożeniu 
odwrotnym

Okulistyka i chirurgia plastyczna Dzięki połączeniu regulacji wysokości i funkcji ułożenia 
odwrotnego, stół serii T1000 o zapewnia komfortowe 
środowisko pracy chirurga w pozycji siedzącej i dosta-
tecznie dużo miejsca na niezbędny sprzęt. Dzięki opcji 
„N” blat można obniżyć do wysokości 55 cm.

Niezbędne akcesoria
podgłówek okulistyczny• 
sterownik nożny• 
pas do ciała• 
podpórki pod ręce• 
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ZAKRES OBRAZOWANIA RAMIENIA C

T1000S
T1000SK
T1000SKP Górna część ciała

ułożenie odwrotne
przesunięcie maksymalne w kierunku 
głowy

Górna część ciała
ułożenie normalne
przesunięcie maksymalne w kierunku  
głowy

Górna część ciała
ułożenie odwrotne

Górna część ciała
ułożenie normalne

T1000
T1000K

UWAGA: Wszystkie obrazy szerokości 14 cali.
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Dolna część ciała
ułożenie normalne
przesunięcie maksymalne w kierun-
ku nóg

Dolna część ciała
ułożenie odwrotne
przesunięcie maksymalne w kierunku 
nóg

Dolna część ciała
ułożenie normalne

Dolna część ciała
ułożenie odwrotne

130 cm

134,7 cm

41,5 cm

63,7 cm

112,3 cm

121,4 cm

24,5 cm

50 cm



SPIS AKCESORIÓW

Nr pozycji Opis
ACC0001  Uchwyt obrotowy
ACC0004  Uchwyt sztywny
ACC0006  Ekran anestezyjny
ACC0007  Ekran anestezyjny z przedłużeniem
ACC0008  Wieszak na kroplówkę
ACC0009  Podpórka pod rękę
ACC0010  Uniwersalna podpórka ręki
ACC0012  Stolik do operacji ręki typu klepsydra
ACC0013  Zapórka ramienia (Lewa)
ACC0014  Zapórka ramienia (Prawa)
ACC0015  Zapórka boczna
ACC0016  Miska urologiczna metalowa
ACC0019  Podpora nogi typu Goepel
ACC0020  Podpora nogi typu J 
ACC0022  Podpora stóp
ACC0025  Pas do ciała
ACC0028  Materac do operacji kręgosłupa

Nr pozycji Opis
ACC0029  Podpórka biodrowa Morgana
ACC0030  Uchwyt na worek urologiczny
ACC0031  Worki urologiczne 
ACC0032  Miska urologiczna plastikowa
ACC0035  Regulowany adapter podgłówka
ACC0036  Podgłówek okulistyczny
ACC0041  Płyta pod nogi
ACC0042  Płyta do operacji barku
ACC0045  Sterownik nożny
ACC0046  Nadstawki na kasety RTG dla Serii T1000
ACC0047  Nadstawki na kasety RTG dla Serii T1000K
ACC0051  Przystawka poszerzająca
ACC0053  Podpory nóg typu Stirrup model Elite
ACC0061  Przystawka ortopedyczna T1000
ACC0100  Adapter poprzeczny
ACC0102  Podgłówek podkowiasty żelowy
ACC0103  Adapter ramowy

Kompleksowa gama produktów oraz odnośne informacje o produktach znajdują się w katalogu akcesoriów.

Zasilanie
AC 110V / 300 VA, 50 / 60 Hz lub
AC 220V / 300 VA, 50 / 60 Hz; jednofazowe

Wydajność akumulatora
Akumulator główny: 24V, 14 Ah (12V / 14Ah x 2, w każdym modelu)
Akumulator dodatkowy: 24V, 14 Ah (12V / 2.3Ah x 2, tylko do 
T1000SKP)

ZAKRES RUCHÓW STOŁU

UWAGA: Stoły z opcją „N” można  
 ustawić w zakresie wysokości  
 od 55  cm do 100 cm oraz  
 pozycji Trendelenburga 25°.
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Stół Operacyjny
      Seria T1000

AMTAI Medical Equipment, Inc.
Producent z cetyfikatem ISO 13485 i ISO 9001

7711-106 Welborn St.,   Tel: +1 919-872-1803
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     www.amtai.com
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