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ACESSÓRIOS E AUXILIARES DE POSICIONAMENTO – 
DESENVOLVIDO PARA PACIENTES E EQUIPE MÉDICA 
MAQUET – PADRÃO OURO 
 
 

 
 
 
Conhecimento abrangente para uso diário em hospitais: 
A MAQUET é uma subsidiária do GRUPO GETINGE, 
companhia sueca registrada na bolsa de valores. A companhia 
é uma das principais fornecedoras globais de tratamentos 
terapêuticos e produtos médicos, bem como soluções para as 
SOs [salas de operação] e unidades de cuidados intensivos. 
Com suas três divisões – Locais de Trabalho Cirúrgico, 
Cuidados Críticos e Cardiovasculares – a MAQUET prima por 
inovação e progresso tecnológico. 
 

Das mesas cirúrgicas a uma ampla gama de acessórios: 
Em estreita colaboração com médicos e hospitais, a MAQUET cria 
produtos que ajudam a aperfeiçoar os fluxos de trabalho, facilitar o 
trabalho da equipe da SO e melhorar o sucesso dos tratamentos 
para os pacientes. A gama de produtos da empresa inclui uma 
completa linha de acessórios de alta qualidade para garantir o 
melhor posicionamento do paciente. 
 
MAQUET – O Padrão Ouro. 
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CATÁLOGO DE ACESSÓRIOS 
USO 
 
 
 
 
Clara e abrangente: Toda a gama de acessórios de mesa 
cirúrgica da MAQUET é organizada por tipo de 
posicionamento e campo cirúrgico. Os acessórios que temos 
desenvolvido podem ser utilizados para diferentes 
aplicações e são listados de forma apropriada em todos os 
locais aplicáveis. Por exemplo, a muleta para joelho Goepel 
é listada na seção “apoio para as pernas” e “ginecologia / 
urologia”. 
 
Todas as informações que você precisa: Além das 
descrições dos acessórios, você também encontrará 
informações sobre variantes de produto e uma lista da mesa 
cirúrgica da MAQUET correspondente. As principais mesas 
cirúrgicas estão descritas abaixo. Se você não tiver certeza 
de qual mesa cirúrgica possui, dê uma olhada na placa. 
 

A matriz da mesa cirúrgica informa-o rapidamente em 
quais mesas cirúrgicas da MAQUET o acessório relevante 
pode ser montado e se outros acessórios são necessários 
para a montagem. A visão geral também é útil se você 
deseja obter uma visão geral rápida de quais acessórios são 
adequados para uso com sua mesa cirúrgica preferida. 
 
Nós continuamente modificamos nossos acessórios em 
sintonia com as necessidades cirúrgicas. Se você estiver 
procurando um acessório especial e não conseguir encontrá-
lo aqui, por favor, dê uma olhada em nosso site 
(www.maquet.com) ou solicite o seu representante 
MAQUET. 
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SUMÁRIO 

 
 

ACESSÓRIOS GERAIS Versáteis e confiáveis: acessórios para mesa cirúrgica que podem 
ser utilizados em todos os campos. De correias de perna para 
carrinhos de transporte a acessórios. 

 

| 11 

SUPORTE PARA CABEÇA  Acessórios de suporte para cabeça para atender todas as 
necessidades – de descansos de cabeça padrão a descansos de 
cabeça tipo ferradura radiotransparente de 360º. Com interfaces 
de fácil clique e estofamento SFC suave. 

 

| 29 

SUPORTE PARA BRAÇO Suporte para braço seguro, suave e flexível que utiliza acessórios 
perfeitamente ajustáveis e estofamento SFC com alívio de 
pressão. 
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SUPORTE PARA AS COSTAS Soluções interdisciplinares – de placas multiuso 
radiotransparentes de 360º a placas modulares para costas. Para 
o posicionamento suave dos pacientes e para o acesso 
ergonômico da equipe médica. 

 

| 49 

SUPORTE PARA PERNA A ampla gama de acessórios de suporte para pernas fornece a 
melhor solução possível para cada aplicação individual e atende 
ao alto nível de exigência dos procedimentos de imagiologia 
moderna, tais como o 3D e os raios-X. 

| 61 

ORTOPEDIA / 
TRAUMATOLOGIA 

Soluções inovadoras para posicionamentos particularmente 
desafiadores de paciente – com adaptadores para mesas 
especiais da MAQUET. Formato, material e estofamento 
escolhidos para assegurar os melhores resultados de raios-X 
possíveis. 

 

| 79 

GINECOLOGIA / 
UROLOGIA 

Acessórios para posicionamento ergonômico e fácil para 
ginecologia e urologia. Modular, individualmente adaptável e de 
mudança rápida. 

 

| 105 

NEUROCIRURGIA  Acessórios especiais que facilitam o posicionamento preciso e 
seguro do paciente em conformidade com as exigências 
particulares da neurocirurgia. 

| 117 

AUXILIARES DE 
POSICIONAMENTO  

Posicionamento preventivo e suave - com auxiliares de 
posicionamento da MAQUET. Fácil de utilizar, fácil de limpar e 
disponível em diferentes tamanhos. 

 

| 131 

VISÃO GERAL Encontre rapidamente o acessório que você necessita e verifique 
imediatamente qual tipo de mesa cirúrgica da MAQUET é 
adequada para ele – depois, solicite um orçamento. É realmente 
fácil, graças a esta visão geral. 

 

| 143 
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EM TODO O MUNDO, 
MILHARES DE IMPLEMENTAÇÕES BEM SUCEDIDAS 
SISTEMAS DE MESAS CIRÚRGICAS DA MAQUET 
 
 
 
 
MAGNUS – para posições extremas e acesso ideal. 
Graças aos ângulos de declive de até 80º e aos ângulos de 
inclinação de até 45º (também utilizáveis em combinação), a 
MAGNUS permite o posicionamento extremo do paciente. Isso 
garante condições radioscópicas ideais e permite o livre acesso 
dos cirurgiões ao campo cirúrgico – graças à ampla gama de 
módulos para todos os tipos de cirurgia. 
Uma capacidade completa que permite flexibilidade ideal para o 
uso diário em hospitais. 
 
 
 
 

ALPHAMAQUET - a peça central de circulação 
eficiente em unidades cirúrgicas. Esta mesa foi 
instalada mais de 11.000 vezes em todo o mundo. Não 
há melhor prova de sua confiabilidade e versatilidade. 
Sistemas de transporte fáceis de manusear, uma 
ampla gama de tampos de mesas universal e especial 
e opções de configuração personalizada tornam-na um 
local de trabalho cirúrgico que atende a todos os 
requisitos com relação à flexibilidade, custo-eficiência e 
ergonomia. 
 

 
MAGNUS 1180: Versátil e ergonômica 

 
ALPHAMAQUET 1150: Máxima flexibilidade em todos os 
campos 

 

 
Excelente radiotransparência, p. ex., para cirurgia da coluna 

 

 
Ideal para posicionamento desafiador, p. ex., para cirurgia 
ortopédica 
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VERSÁTIL E TESTADA E APROVADA NA PRÁTICA 

NOSSA GAMA DE MESAS CIRÚRGICAS MÓVEIS 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALPHAMAXX 1133.12 / 22: Esta mesa 
cirúrgica universal móvel fornece o grau 
máximo possível de conforto, flexibilidade 
e capacidade de suporte de carga. Pode 
ser modificada de acordo com o tamanho 
do paciente e equipada para cada 
disciplina cirúrgica individual em poucas 
etapas. Dispõe de uma capacidade de 
suporte de carga de até 450 kg. 

 

Alphaclassic Pro 1118.06: Esta 
mesa cirúrgica universal móvel 
combina eficiência com conforto de 
operação. A placa traseira 
motorizada garante acesso de 
raios-X livre. Graças ao 
deslocamento longitudinal, ao 
design modular e ao controle 
remoto retroiluminado, a equipe 
hospitalar pode operar a mesa de 
modo fácil e eficiente. 

 
 
 

ALPHASTAR PRO 1132.21 / 22: Modular, 
versátil e extremamente robusta - para 
um trabalho seguro e preciso. A interface 
da placa de perna acionada por motor 
permite um posicionamento ergonômico e 
fácil do paciente. Cirurgiões de urologia 
se beneficiam da excelente 
radiotransparência graças à placa de 
extensão na extremidade do pé. 

 

BETACLASSIC 1118.01: Robusta 
e confiável. Com uma unidade de 
acionamento hidráulico operada 
manualmente, interruptor de 
seleção de função acionada por 
pedal para ajuste do tampo da 
mesa e acesso irrestrito ao campo 
cirúrgico. 

 
 
 

ALPHASTAR 1132.11 / 12: Com duas 
versões de mesa cirúrgica móvel, este 
produto oferece a solução perfeita para 
todas as necessidades. O modelo básico 
amplamente aprovado e testado e o 
ALPHASTAR LOW (a altura pode ser 
ajustada de 598 a 950 mm) oferecem 
uma capacidade de suporte de carga 
máxima de até 270 kg. 

YUNO OTN 1433.01: Com seu 
design modular inteligente, esta 
mesa cirúrgica é ideal para todos 
os procedimentos cirúrgicos em 
neurocirurgia, ortopedia e 
traumatologia. Ajustes precisos, 
excelente estabilidade e 
radiotransparência ideal permitem 
que o cirurgião trabalhe de forma 
extremamente precisa. 

 
 
 
 

BETASTAR 1131.12: Uma mesa cirúrgica 
móvel clássica com muitas funções 
adicionais e uma ampla gama de opções 
de posicionamento para todos os campos 
cirúrgicos. As placas para as costas e as 
pernas podem ser ajustadas pelo controle 
do motor - para um conforto de 
posicionamento excelente, com uma 
capacidade máxima de suporte de carga 
total de 454 kg.  

  

 



| Locais de Trabalho Cirúrgicos | ACESSÓRIOS | 9 | 
 

 

 

 

 



| 10 | ACESSÓRIOS | Locais de Trabalho Cirúrgicos 

 

 

 



| Locais de Trabalho Cirúrgicos | ACESSÓRIOS | 11 | 
 

ACESSÓRIOS GERAIS 
VERSÁTIL E CONFIÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
Além de inúmeros acessórios especiais para campos 
específicos da cirurgia, a MAQUET oferece acessórios de 
mesa cirúrgica que podem ser utilizados para todos os tipos 
de cirurgia: de correias de pernas para prender os pacientes 
a mesa cirúrgica, trilhos laterais e soluções de transporte e 
armazenagem para acessórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada cenário de posicionamento do paciente é 
diferente – dependendo da operação a ser realizada e 
do paciente. Por esse motivo, a mesa cirúrgica 
geralmente precisa ser definida individualmente para 
cada operação específica. Opções de transporte 
ergonômicas para os acessórios necessários tornam o 
trabalho diário da equipe cirúrgica muito mais 
confortável. Materiais de alta qualidade, controles fáceis 
de utilizar e funções melhoradas garantem que os 
produtos MAQUET serão utilizados em salas de 
operação durante muitos anos. 

 
Carrinho de suporte para acessórios para o transporte facilitado de 
placas de perna, costas e cabeça 
 

 
Braço com pino de articulação para a montagem prática dos 
suportes laterais 
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ACESSÓRIOS GERAIS 
 
 
 

 

Grampo de fixação radial 
� Para a sujeição de acessórios ao trilho lateral 
� Ajuste radial rápido 
� Fixação simultânea de acessórios, mecanismo de ajuste 
radial e fixação ao trilho lateral 
� Limpeza da máquina 

Informações Técnicas 
Para a sujeição das hastes de 16-18 mm 
É ajustado ao trilho lateral 

 

 
 
 

 

Grampo de fixação radial 
� Para a sujeição de acessórios ao trilho lateral 
� Ajuste radial rápido 
� Fixação simultânea de acessórios, mecanismo de 
ajuste radial 
� Limpeza da máquina 

Informações Técnicas 
Para a sujeição das hastes de 16-18 mm 
É ajustado ao trilho lateral 

 

 
 
 

 

Grampo padrão 
� Para a sujeição de acessórios ao trilho lateral 
� Limpeza da máquina 

Informações Técnicas 
Para a sujeição das hastes de 16-18 mm 
É ajustado ao trilho lateral 

 

 
 
 

 

Quadro de anestesia 
� Individualmente ajustável 
� Pode ser dobrado em qualquer posição necessária 

Informações Técnicas 
2 grampos devem ser solicitados 
separadamente 
Recomendados em combinação com o grampo 
padrão 1003.22C0 
É ajustado ao trilho lateral 
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Tela de anestesia 
� Para sujeição da cobertura estéril 
� Hastes verticais isoladas protegem o paciente do chão 
� A altura pode ser ajustada utilizando os grampos de 

fixação 
 

Informações Técnicas 
O grampo de fixação deve ser solicitado separadamente 
Recomendados em combinação com a extensão da tela de 
anestesia 1002.59A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 

 

Extensão da tela de anestesia 
� Expande a superfície de suporte para a cobertura 

estéril 
� Presa às laterais 
� Pivotável 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com a tela de anestesia 
1002.57A0 
A entrega compreende 2 peças 
Comprimento: 300 mm cada 

 
 
 

 

Suporte para infusão 
� Seguro e fácil de utilizar 
� Mecanismo prático de ajuste manual de altura 

Informações Técnicas 
Faixa de ajuste de altura: 875 – 1.300 mm 
A posição vertical pode ser ajustada em etapas de 15º 
utilizando um mecanismo de ajuste radial 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
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Suporte para infusão 
� Seguro e fácil de utilizar 
� A junção de soquete esférica permite o alinhamento vertical 

Informações Técnicas 
Faixa de ajuste de altura: 800-1.500 mm 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Suporte do tubo 
� Para a fixação segura do tubo respiratório 
� O eixo flexível permite um posicionamento contínuo 
� Pode ser utilizado com diferentes diâmetros de mangueiras 

Informações Técnicas 
O grampo de fixação deve ser solicitado 
separadamente 
É ajustado ao trilho lateral 

 

 
 
 
 

 

Proteção lateral 
� Para prender o paciente na mesa cirúrgica durante o transporte 
� Fácil de prender (fixação rápida) 
� Fácil acesso ao paciente (articulado) 

Informações Técnicas 
L x A x C: 725 x 450 x 50 mm 
É ajustado ao trilho lateral 
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Mesa de instrumentos Mayo 
� Superfície prática de depósito para instrumentos 
� Alta capacidade de suporte de carga (6 kg) 
� Posicionamento flexível 
� Autotravável, mesmo quando inclinada 

Informações Técnicas 
L x C: 260 x 450 mm 
Altura ajustável: 150 mm 
Grampo de fixação integrado 

É ajustado ao trilho lateral 

 

 
 
 
 

 

Bandeja de instrumentos  
� Fácil de fixar ao trilho lateral 
� Alta capacidade de suporte de carga (aprox. 6 kg) 

Informações Técnicas 
L x C: 260 x 450 mm 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Braço com pino de articulação para suportes do corpo 
� Suas 3 articulações permitem posicionamentos extremamente 

flexíveis 
� Travamento rápido utilizando o parafuso do punho central 
� Alta estabilidade e segurança 

Informações Técnicas 
O grampo de fixação deve ser solicitado 
separadamente 
Fixação do suporte do corpo 1002.11A0 / B0 / 
C0 / D0 
É ajustado ao trilho lateral 

 
 
 
 

 

Aparelho para suportes do corpo 
� Possibilidades de ajuste: Altura, profundidade, pode ser 

pivotado horizontalmente 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 grampo de fixação 
Fixação do suporte do corpo 1002.11A0 / B0 / 
C0 / D0 
É ajustado ao trilho lateral 
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Suporte para nádegas-costas 
� Fácil posicionamento da almofada (giratória) 
� A almofada removível facilita a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C da almofada: 120 x 170 mm 
Material da almofada: PUR 
Para uso em combinação com aparelhos de 
conexão para suporte do corpo 1002.19C0 ou braço 
com pino de articulação 1002.40A0 

 
 
 
 

 

Suporte para púbis-sacro-esterno 
� Fácil posicionamento da almofada (giratória) 
� A almofada removível facilita a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C da almofada: 85 x 85 mm 
Material da almofada: PUR 
Para uso em combinação com aparelhos de 
conexão para suporte do corpo 1002.19C0 ou 
braço com pino de articulação 1002.40A0 

 
 
 
 

 

Suporte lateral  
� Fácil posicionamento da almofada (giratória) 
� Distribuição de pressão melhorada devido ao formato 

ligeiramente côncavo 
� A almofada removível facilita a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C da almofada: 100 x 215 mm 
Material da almofada: PUR 
Para uso em combinação com aparelhos de conexão 
para suporte do corpo 1002.19C0 ou braço com pino de 
articulação 1002.40A0 

 
 
 
 

 

Rolo de suporte 
� Fácil posicionamento da almofada (giratória) 
� A almofada removível facilita a limpeza 

Informações Técnicas 
Comprimento do rolo almofadado: 200 mm; diâmetro: 
80 mm 
Material da almofada: PUR 
Para uso em combinação com aparelhos de conexão 
para suporte do corpo 1002.19C0 ou braço com pino 
de articulação 1002.40A0 
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Suporte lateral 
� Para o suporte lateral do paciente 
� Distribuição de pressão melhorada devido ao formato 

ligeiramente côncavo 
� A almofada removível facilita a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C da almofada: 100 x 215 mm 
Material da almofada: PUR 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Suporte lateral 
� Suporte para o tórax em posição de cadeira de praia 
� Fixa a posição do paciente na mesa cirúrgica 
� Distribuição de pressão melhorada devido ao formato 

ligeiramente côncavo 

Informações Técnicas 
L x A da almofada: 100 x 215 mm 
Material da almofada: PUR 
Grampo de fixação integrado 
A entrega compreende 2 peças (direita e esquerda) 
É ajustado ao trilho lateral 

 
 
 
 

 

Suporte lateral duplo 
� Fixação segura da pelve por meio de 2 almofadas ajustadas 

separadamente 

Informações Técnicas 
L x A da almofada: 85 x 85 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega inclui 1 grampo de fixação 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Suporte lateral duplo 
� Para suporte da pelve em cirurgias na posição lateral 
� Possibilidades de ajuste: Altura, profundidade, pode ser 

pivotado horizontalmente 

Informações Técnicas 
L x A da almofada superior: 70 x 100 mm 
L x A da almofada inferior: 85 x 85 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega inclui 1 grampo de fixação 
É ajustado ao trilho lateral 
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Suporte para ombro 
� Altura ajustável: 190 mm 
� Espaçamento de almofadas variável 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 2 peças 
A entrega inclui 2 grampos de fixação 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Extensor de largura da mesa 
� Modelo longo 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso da almofada 

SFC 
� Com trilhos laterais como acessórios 

Informações Técnicas 
L x C: 100 x 300 mm 
Trilho lateral EU 
A entrega compreende 2 peças 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Extensor de largura da mesa 
� Modelo curto 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso da almofada 

SFC 
� Com trilhos laterais como acessórios 

Informações Técnicas 
L x C: 100 x 200 mm 
Trilho lateral EU 
A entrega compreende 2 peças 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Dispositivo de posicionamento retal 
� Reduz a pressão abdominal 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui: 
2 hastes de captura 
1 suporte para conexão de plástico 
1 almofada ilíaca 
Recomendado em combinação com suporte para joelho 
1003.3300 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, 1433, e 
1150.23 
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Dispositivo de posicionamento retal 
� Reduz a pressão abdominal 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui 
2 hastes de captura 
1 suporte para conexão de plástico 
1 almofada ilíaca 
Recomendado em combinação com suporte para joelho 
1003.3300 
Adequado para uso com 1150.25 / 30 
 
 

 
 
 
 

 

Suporte para joelho 
� Para apoiar de forma segura as pernas do paciente 

em cirurgias retais 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Grampo de fixação integrado 
Peça de substituição: Correia 3101.2754, almofada 
9093.4593 
Recomendado em combinação com, p. ex., um dispositivo 
de posicionamento retal 1130.56X0 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Suporte retal 
� Apoia a pelve do paciente na posição retoscópica 
� Fixação rápida e fácil 

Informações Técnicas 
Interface: grampo de ajuste radial 
O grampo de ajuste radial 1003.23C0 deve ser solicitado 
separadamente 
É ajustado ao trilho lateral 
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Vasilha para coleta de resíduos 
� Para coletar resíduos da sala de operação 
� Fácil de movimentar graças ao mecanismo de 

pivotagem 

Informações Técnicas 
Material: aço CrNi 
Alta capacidade de suporte de carga (5 kg) 
Interface de perno 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, e 1150.19 / 23 
/ 30 
 
 

 
 
 
 

 

Placa do pé 
� Suporte para os pés para paciente em pé 
� Extensão da mesa cirúrgica possível 

Informações Técnicas 
Faixa de ajuste da largura: 430-735 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega compreende 2 peças 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Placa do pé 
� Suporte para os pés para paciente em pé 
� Extensão da mesa cirúrgica possível 
� Alinhamento axial perfeito utilizando articulações 

giratórias 

Informações Técnicas 
Faixa de ajuste da largura: 430-735 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega compreende 2 peças 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
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Carrinho de suporte para acessórios 
� Armazenamento com economia de espaço de todos os 

acessórios para mesas cirúrgicas móveis 
� Transporte ergonômico para acessórios 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 cesta metálica 
 

 
 
 

 

Carrinho de suporte para acessórios 
� Armazenamento com economia de espaço de todos os 

acessórios para mesas cirúrgicas móveis 
� Transporte ergonômico para acessórios 
� 2 trilhos laterais 
� Fixação de suportes para pernas e telas de anestesia 

Informações Técnicas 
L x A x D: 900 x 1450 x 500 mm 
Até 4 cestas metálicas podem ser montadas 
A entrega inclui 1 cesta metálica 
Recomendado em combinação com a cesta 
metálica 0802.0783 
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Carrinho de suporte para acessórios 
� Armazenamento com economia de espaço de todos 

os acessórios para mesas cirúrgicas MAGNUS 
� Transporte ergonômico para acessórios 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 cesta metálica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Carrinho de suporte para acessórios 
� Armazenamento com economia de espaço de todos 

os acessórios para mesas cirúrgicas 1150 
� Transporte ergonômico para acessórios 

Informações Técnicas 
Limpeza da máquina 
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Cesta metálica 
� Para a coleta e armazenamento de peças pequenas 

Informações Técnicas 
L x A x C: 275 x 135 x 835 mm 
Para uso em combinação com carrinhos de suporte 
para acessórios da sala de operação 1003.48A0 e 
1132.40A0 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para cassete de raios-X 
� Para a sujeição de um cassete de raios-X embaixo do 

tampo da mesa cirúrgica 
� Não é necessária a transferência para a mesa de raios-X 

Informações Técnicas 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Suporte para cassete 
� Posicionamento rápido e fácil do cassete de raios-X 

Informações Técnicas 

É ajustado ao trilho lateral, exceto o 1180 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Corrediça do cassete 
� Posicionamento fácil do cassete de raios-X 
� Armazenamento com economia de espaço 
 

Informações Técnicas 

Largura variável: 360, 390, 400 mm 
Comprimento: 560 mm 
Haste de pressão retrátil 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, 
1433, e 1150, exceto for 1150.16 / 20 
 
 

 
 



| 24 | ACESSÓRIOS | Locais de Trabalho Cirúrgicos 

 

 

 

 

 

Barra de suporte 
� Altura ajustável 
� Suporte robusto 
� Fácil de movimentar graças à articulação de soquete 
esférica 

Informações Técnicas 

Fixação ao soquete arredondado (diâmetro de 18 mm), 
p. ex., grampo de ajuste radial 
Recomendado em combinação com tampo de mesa 
cirúrgica para crianças 1005.78X0 
 
 
 
 

 
 
 

 

Barras de empurrar 
� Transporte ergonômico para mesas cirúrgicas 

Informações Técnicas 

A entrega compreende 2 peças 
1 Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 

 

 
 
 

 

Suporte de conexão 
� Fácil de prender aos trilhos laterais 

Informações Técnicas 

Interface quadrada 
Fixação ao trilho lateral 
Recomendado em combinação com tampo de mesa 
cirúrgica para crianças 1005.78X0 ou 1150.47B0 
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Dispositivo de travamento para trilhos laterais 
� Para estabilização da placa do assento, p. ex., 

para neurocirurgia 
� Os acessórios do trilho lateral podem ser 

montados como de costume 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 

Comprimento: 400 mm 
Trilho lateral EU 
2 grampos de fixação integrados 
Recomendado em combinação com tampo de mesa 
cirúrgica 1120.21 
É ajustado ao trilho lateral 

 

 
 
 

 

Extensão para trilho lateral 
� Os acessórios do trilho lateral podem ser 

montados como de costume 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 

Comprimento: 520 mm 
Trilho lateral EU 
1 Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 

 
 
 

 

Extensão para trilho lateral 
� Os acessórios do trilho lateral podem ser 

montados como de costume 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 

Comprimento: 690 mm 
Trilho lateral EU 
2 grampos de fixação integrados 
Recomendado em combinação com tampo de mesa 
cirúrgica 1150.20 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 

 

Extensão para trilho lateral  
� Os acessórios do trilho lateral podem ser 

montados como de costume 
� Somente podem ser montados no trilho lateral 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 

Comprimento: 200 mm 
Trilho lateral EU 
1 Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
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Extensão para trilho  
� Trilho lateral extremamente longo para a fixação dos 

acessórios 

Informações Técnicas 

Comprimento: 1.700 mm 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com, p. ex., 2 adaptadores 
acessórios 1150.70A0 
 
 
 

 
 

 

Correia para corpo 
� Continuamente ajustável 
� Fixação segura com grampo de metal 
� Fácil de prender aos trilhos laterais 
� Substituível e lavável 
� Proteção contra desprendimento acidental do suporte de 

conexão 

Informações Técnicas 

L x C: 120 x 1.500 mm 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 

 
 

 

Correia para corpo  
� Continuamente ajustável 
� Fixação segura com correia de Velcro 
� Fácil de prender aos trilhos laterais 
� Substituível e lavável 
� Proteção contra desprendimento acidental da fivela de 

retenção 

Informações Técnicas 

L x C: 120 x 1.500 mm 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 

 
 

 

Correia para corpo 
� Continuamente ajustável 
� Fixação segura com correia de Velcro 
� Fácil de prender 
� Substituível e lavável 

 

Informações Técnicas 

L x C: 120 x 2.200 mm 
Adequado para uso com todas as mesas cirúrgicas 
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SUPORTE PARA A CABEÇA 
POSICIONAMENTO INDIVIDUAL E PRECISO  
 
 
 
 
 
 
 
 

O suporte para cabeça desempenha um papel importante no 
posicionamento anatomicamente correto dos pacientes. A 
MAQUET oferece uma vasta seleção de acessórios de 
suporte para cabeça: de um simples descanso para cabeça a 
um descanso para cabeça em formato de ferradura 
radiotransparente de 360º, utilizado para cirurgia na coluna 
cervical, por exemplo. 
 
Todos os acessórios de suporte para cabeça vêm 
equipados com estofamento especial. Materiais de SFC e 
almofadas de gel garantem a distribuição de pressão ideal. 
Isso permite que a equipe cirúrgica se concentre na operação, 
sabendo que o paciente está posicionado bem e 
confortavelmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

As interfaces de clique simples permitem a fixação 
rápida e simples dos acessórios de suporte para cabeça. 
Estes produtos cumprem totalmente com os requisitos 
tanto para a cirurgia quanto para a anestesia. A fácil 
operacionalidade e os trilhos posicionados nas laterais 
para os acessórios são necessários para a anestesia. As 
funções de ajuste preciso são importantes para a 
cirurgia, especialmente em operações, tais como a 
cirurgia do bócio.  

 
 
Posição de estruma com placa de cabeça 
 
 

 
 
Posição de estruma com descanso para cabeça em formato de ferradura  
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SUPORTE PARA CABEÇA 
 

 

 

Suporte para cabeça em formato de ferradura 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Pode ser utilizado por pacientes deitados de frente ou de costas 
� Função de ajuste rápido com uma mão 
� Ajuste contínuo 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Fixação para interface quadrada 
Alavanca de ajuste retrátil 
A entrega inclui 1 correia de fixação 
Para uso em combinação com, p. ex., adaptador de 
descanso para cabeça 1150.36A0 
 

 
 
 

 

Ajuste do descanso para cabeça acionado por motor 
� Para o ajuste do descanso para cabeça em formato de 

ferradura 
� Raio de movimento especificamente adaptado para a 

anatomia do paciente 
� Minimiza as forças de pressão e de tração na coluna vertebral 
� Interruptor de pé para o ajuste fácil acionado por motor 

Informações Técnicas 
Faixa de ajuste motorizado: +22° / -37° 
Fixação para interface do descanso para cabeça 
O escopo da entrega inclui: 
1 ajuste do descanso para cabeça acionado por motor 
1 interruptor de pé  
2 baterias 
1 carregador de bateria 
Adaptador do plugue: Europa / EUA / Japão / Grã-
Bretanha 
Recomendado em combinação com, p. ex., descanso 
para cabeça em formato de ferradura 1002.71A0 
Para uso em combinação com 1118.06 com o conjunto 
de modificação T563.5000 
Outras versões: 
1002.74B0 para mesa cirúrgica MAGNUS 
(interface da placa para costas 1180.39X0) 
Adequado para 1131, 1132, 1133, 1433, e 1150.19 / 22 
/ 25 / 30 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça Haslinger 
� A altura pode ser ajustada utilizando a manivela 

Informações Técnicas 
Interface quadrada 
Ângulo de ajuste grande de + / -71º 
Design: metal laqueado 
Para uso em combinação com, p. ex., suporte de 
conexão 1130.54B0 
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Suporte de conexão 
� Para montagem de suportes especiais para cabeça, p. ex., 

acessórios para neurocirurgia 

Informações Técnicas 
Fixação á interface da placa da cabeça 
Vem equipado com 1 interface quadrada e 2 soquetes 
redondos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte de conexão  
� Para fixação dos acessórios do trilho lateral 

Informações Técnicas 
Fixação para interface do descanso para cabeça 
Trilho lateral EU 
Comprimento do trilho lateral: 480 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Braço de suporte 
� Para fluoroscopia AP livre de metal da coluna cervical 
� A articulação travada da alavanca de deslocamento facilita a 

inclinação 
� Trilho lateral giratório em 360º 
� Proteção contra o desprendimento acidental do suporte de 

conexão 

Informações Técnicas 
Interface quadrada com mesa cirúrgica 
Braço do suporte em formato U 
Recomendado em combinação com o adaptador 
1002.5800 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adaptador 
� Para fixação dos descansos para cabeça em formato de 

ferradura e descansos para cabeça normais por meio dos 
trilhos laterais 

� A altura pode ser ajustada utilizando grampos 
� Os trilhos laterais podem ser movidos por meio da articulação 

travada do soquete esférico. 

Informações Técnicas 
Interface do trilho lateral 
Recomendado em combinação com o braço de suporte 
1005.5800 
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Adaptador do descanso para cabeça 
� Para fixação de descansos para cabeça e de descansos para 

cabeça em formato de ferradura 
� A altura e inclinação podem ser ajustadas 
� Proteção contra escape acidental 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com, p. ex., suporte de 
conexão 1130.54B0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adaptador do descanso para cabeça 
� Para fixação de descansos para cabeça e de descansos para 

cabeça em formato de ferradura 
� A altura e inclinação podem ser ajustadas 
� Giratórios 
� Proteção contra escape acidental 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com suporte de conexão, p. 
ex., 1130.54B0 
Outras versões: 
1007.16A0, comprimento: 340 mm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Adaptador para posicionamento da cabeça 
� Para fixação de descansos para cabeça e de descansos para 

cabeça em formato de ferradura 
� Alta segurança e estabilidade 
� Ajuste flexível com 3 articulações 
� Travamento rápido utilizando o parafuso do punho central 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com placa para costas 
para operações de ombro 1433.34AC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aparelho de conexão 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Ajuste preciso 
� Ampla faixa de ajuste 

Informações Técnicas 
Fixação para interface quadrada 
Peça do trilho lateral: 275 mm para fixação de 
descansos para cabeça em formato de ferradura / 
placas para cabeça. 
3 articulações. 
Para uso em combinação com, p. ex., adaptador de 
descanso para cabeça 1150.36A0. 
 
 
 
 
 

 

NOVO 
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Suporte de conexão 
� Fácil de prender ao trilho lateral 

Informações Técnicas 
Interface quadrada 
Fixação ao trilho lateral 
Recomendado em combinação com tampo de mesa 
cirúrgica para crianças 1005.78X0 ou 1150.47B0. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de suporte para cabeça 
� Para o posicionamento da cabeça 
� Posicionamento ideal graças ao deslocamento longitudinal 

Informações Técnicas 
Fixação à interface do trilho lateral 
Recomendado em combinação com anel para cabeça 
1000.5700 ou 4006.0200 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça  
� Fácil acesso à cabeça graças ao design particularmente fino 
� Bastante leve (1,1 kg) 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C: 220 x 270 mm 
Material da almofada: espuma especial 
Fixação à interface do trilho lateral  
Recomendado em combinação com o aparelho de 
conexão 1002.65A0 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça  
� Para o posicionamento da cabeça  
� Posicionamento ideal graças ao deslocamento longitudinal 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C: 230 x 290 mm 
Fixação à interface do trilho lateral 
Recomendado em combinação com o aparelho de 
conexão 1002.65A0 
 
 
 
 
 
 

 



| 34 | ACESSÓRIOS | Locais de Trabalho Cirúrgicos 
 
 

 

 

Descanso para cabeça em formato ferradura 

� Design de uma peça 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Pode ser utilizado com pacientes deitados de frente ou de costas 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Fixação à interface do trilho lateral 
A entrega inclui 1 correia de fixação 
Recomendado em combinação com o aparelho de 
conexão 1002.65A0 
Peça de substituição: Correia 3101.6843, almofada para 
testa 9091.0034 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça em formato ferradura 
� Design de duas peças 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Largura ajustável 
� Pode ser utilizado com pacientes deitados de frente ou de costas 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Fixação à interface do trilho lateral 
A entrega inclui 1 correia de fixação 
Recomendado em combinação com o aparelho de 
conexão 1002.65A0 
Peça de substituição: Correia 3101.6843, almofada para 
testa 9091.0034 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para cabeça para operações do ombro 
� Alívio de pressão graças ao estofamento almofadado suave 
� O formato em U protege a cabeça e prende-a de forma segura 

na posição 
� Fixação rápida da cabeça utilizando prendedores de Velcro 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface de trilho lateral 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Recomendado em combinação com uma placa para 
costas para operações do ombro 1007.18B0 
Peça de substituição: Correia 3101.6483, almofada para 
testa 9091.0034 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Ajuste contínuo da inclinação 
� Ajuste controlado utilizando um mecanismo de freio 

Informações Técnicas 
L x C: 500 x 250 mm 
Fixação para interface quadrada 
Altura ajustável: 80 mm 
Para uso em combinação com, p. ex., um adaptador de 
descanso para cabeça 1150.36A0 
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Descanso para cabeça 
� Fácil acesso à cabeça graças ao design particularmente fino 
� Ajuste contínuo da inclinação 
� Ajuste controlado utilizando um mecanismo de freio 

Informações Técnicas 
L x C: 210 x 260 mm 
Fixação para interface quadrada 
Ângulo de ajuste grande de + / -50º 
Altura ajustável: 80 mm 
Para uso em combinação com, p. ex., um adaptador de 
descanso para cabeça 1150.36A0 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Ajuste contínuo da inclinação 
� Ajuste controlado utilizando um mecanismo de freio 
� Inserção simples do cassete de raios-X no compartimento do 

cassete 

Informações Técnicas 
L x C: 500 x 250 mm 
Fixação para interface quadrada 
Ângulo de ajuste grande de +21º / -62º 
Para uso em combinação com, p. ex., um adaptador de 
descanso para cabeça 1150.36A0 
Outras versões: 
1002.86B0 com estofamento PUR 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Ajuste rápido utilizando o suporte de liberação 
� Inserção simples do cassete de raios-X no compartimento do 

cassete 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de +47º / -61º 
Material da almofada: PUR 
Trilho lateral EU 
Fixação para interface do descanso para cabeça 
Outras versões: 
1130.64C0 sem trilho lateral, com almofada SFC 
1130.64D0 sem trilho lateral, com almofada PUR 
1130.64A0 com trilho lateral EU e almofada PUR 
Recomendado em combinação com, p. ex., um 
dispositivo de extensão 1131.31B0 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça com articulação dupla 
� Ajuste controlado utilizando um mecanismo de freio 
� Possibilidades de ajuste adicional graças à articulação dupla 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso de almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de +49° / -90° 
Fixação para interface do descanso para cabeça 
Outras versões: 
1130.53D0 com estofamento PUR 
Recomendado em combinação com, p. ex., um 
dispositivo de extensão 1131.31B0 
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Descanso para cabeça 
� Posicionamento preciso da cabeça graças à ampla faixa de 

ajuste de inclinação 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás  
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
L x C: 500 x 295 mm 
Ângulo de ajuste grande de +30º / -45º 
Trilho lateral EU 
Fixação para interface do descanso para cabeça 
O conjunto de modificação 3113.3269 deve ser 
solicitado separadamente para mesa cirúrgica 1132 
Outras versões: 
1130.67A0 sem trilho lateral, com almofada PUR 
1130.67C0 com trilho lateral EU e almofada PUR 
Para uso em combinação com, p. ex., uma placa para 
costas 1133.31B1 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Permite um posicionamento preciso graças à ampla faixa de 

ajuste de inclinação 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
L x C: 500 x 380 mm 
Ângulo de ajuste grande de +30º / -45º 
Trilho lateral EU 
Fixação para interface do descanso para cabeça 
O conjunto de modificação 3113.3269 deve ser 
solicitado separadamente para mesa cirúrgica 1132 
Para uso em combinação com, p. ex., uma placa para 
costas 1133.31B1 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça com articulação dupla 
� Formação muito pequena de lacuna durante os movimentos 

de subida e descida 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Ajuste de inclinação suave utilizando engrenagens especiais 
� Inserção simples do cassete de raios-X no compartimento do 

cassete 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso de almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de +80º / -45º 
Trilho lateral EU 
O conjunto de modificação 3113.3269 deve ser 
solicitado separadamente para mesa cirúrgica 1132 
Fixação para interface do descanso para cabeça 
Outras versões: 
1130.69A0 com trilho lateral EU e almofada PUR 
1130.69D0 com trilho lateral EU e almofada PUR 
lavável 
Para uso em combinação com, p. ex., uma placa para 
costas 1133.31B1 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de extensão 
� Fácil acesso á cabeça graças ao formato trapezoidal 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Interface quadrada da lateral da cabeça para fixação de 
acessórios adicionais, p. ex., aparelho de fixação 
1002.65A0 
Outras versões: 
1223.50D0 com estofamento PUR 
Adequado para 1150.25 
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Adaptador de descanso para cabeça 
� Permite a fixação dos descansos para cabeça à placa para 

costas inferior 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
A entrega compreende 2 peças 
Adequado para 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adaptador de descanso para cabeça  
� Permite a fixação dos descansos para cabeça ou dos suportes 

de conexão à placa para costas inferior 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
A entrega compreende 2 peças 
Adequado para 1118.06, 1132, e 1133 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adaptador de descanso para cabeça 
� Para a fixação de descansos para cabeça diretamente no 

tampo da mesa 
� Útil para pacientes pequenos 

Informações Técnicas 
Interface para garra. 
Interfaces para acessórios: quadrados, pernos e 
soquetes redondos, p. ex., para suporte do crânio.  
Para uso em combinação com 1131, 1132.21 / 22, 
1133, e 1433, com adaptador de articulação 1131.82A0 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Ajuste rápido de inclinação por meio do suporte 
� Autotravável 
� De fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de +35° / -59° 
Interface: unidade básica MAGNUS 
Trilho lateral EU circunferencial 
Recomendado em combinação com, p. ex., uma placa 
para costas 1180.31A0 
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Descanso para cabeça de articulação dupla 
� Posicionamento anatômico da cabeça para pacientes 

deitados de costas ou de lado 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� De fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de +117° / -43° 
Interface: unidade básica MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com, p. ex., uma placa de 
extensão 1180.32A0 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte de conexão para acessórios para posicionamento de 
cabeça  
� O adaptador permite um uso variado de diversos acessórios de 

suporte para cabeça 
� De fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: unidade básica MAGNUS 
Interface quadrada para fixação de acessórios 
adicionais para posicionamento de cabeça, p. ex., um 
aparelho de fixação 1002.65A0 
Soquete redondo para fixação de, p. ex., um suporte 
padrão 1005.50A0 
Para uso em combinação com, p. ex., uma placa de 
extensão 1180.32A0 
Adequado para 1180.10 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça em formato ferradura 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Pode ser utilizado com pacientes deitados de frente ou de costas 
� Radiotransparência de 360º 
� Alívio de pressão graças à almofada de gel suave 
� As almofadas de gel podem ser removidas para limpeza 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de + / -50º 
2 articulações giratórias 
Interface para encaixe 
Para uso em combinação com uma placa multiuso 
1150.45BC 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça em formato ferradura 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Pode ser utilizado com pacientes deitados de frente ou de costas 
� Radiotransparência de 360º 
� Alívio de pressão graças à almofada de gel suave 
� As almofadas de gel podem ser removidas para limpeza 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de + / -50º 
2 articulações giratórias 
Interface de perno para tampo de mesa de fibra de 
carbono 1180.16 
Recomendado em combinação com 1180.10 com placa 
para costas de fibra de carbono 1180.37A0 
Adequado para 1180.16 
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Placa de extensão 
� Radiotransparência de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface: parafusos para punho 
Recomendado em combinação com placa multiuso de 
fibra de carbono 1180.45A0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Radiotransparência de 360º 
� De fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de +90º / -50º 
Interface de perno para tampo de mesa de fibra de 
carbono 1180.16 
Recomendado em combinação com 1180.10, com placa 
para costas de fibra de carbono 1180.37A0 
Adequado para 1180.16 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Radiotransparência de 360º 
� Bastante leve (2 kg) 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso de almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para encaixe 
Recomendado em combinação com um tampo de mesa 
de fibra de carbono 1150.16B0 
Outras versões: 
1150.71C0 para uso em combinação com placas para 
costas 1150.37B0 e 1150.45B0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Radiotransparência de 360º 
� De fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface de perno para tampo de mesa de fibra de 
carbono 1180.16 
Recomendado em combinação com 1180.10, com placa 
para costas de fibra de carbono 1180.37A0 
Adequado para 1180.16 
 
 
 
 
 
 

 

 



| 40 | ACESSÓRIOS | Locais de Trabalho Cirúrgicos 
 
 

 
 
 
 

 

Descanso para cabeça 
� Radiotransparência de 360º 
� Extremamente leve 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C: 330 x 300 mm 
Recomendado em combinação com placa multiuso de 
fibra de carbono e 1180.45A0 
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SUPORTE PARA BRAÇO 
POSICIONAMENTO RÁPIDO E FLEXÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O suporte de braço para pacientes é um elemento 
fundamental para garantir uma operação bem sucedida. Um 
posicionamento ineficiente do braço pode danificar os nervos 
do paciente. Os acessórios da MAQUET de suporte para 
braço podem ser individualmente adaptados às 
necessidades do paciente e da equipe cirúrgica por meio de 
mecanismos de ajuste preciso. 
Mesmo durante operações pequenas, os pontos de pressão 
podem forçar a pele. O estofamento de SFC utilizado nos 
produtos da MAQUET minimiza este risco. O braço do 
paciente pode ser apoiado com segurança e de forma 
confortável. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os acessórios de suporte para braço cumprem 
com os requisitos tanto para anestesia quanto para 
cirurgia. A equipe de anestesia se beneficia do ajuste 
rápido e fácil dos suportes para braço. 
Por exemplo, o protetor de braço 1002.25A0 facilita o 
trabalho da equipe cirúrgica. Este protetor de braço 
prende o braço do paciente e fornece ao cirurgião 
algo sobre o que se inclinar, a fim de aliviar sua 
espinha. 

 

 
 
As placas para braço facilitam um posicionamento flexível. 

 

 
 
Um protetor de braço para o paciente possui o benefício adicional de fornecer ao 
cirurgião algo sobre o que se inclinar. 
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SUPORTE PARA BRAÇO 
 

 

Suporte para braço 3D TRIMANO 
� Para apoiar o braço do paciente durante a operação  
� Fixação segura 
� Posicionamento flexível, mesmo durante a operação 

em si 
� Fácil de utilizar (Sistema Click & Move [Clique & 

Arraste]) 
� Pronto para uso imediato – sem necessidade de 

conexões de ar comprimido ou energia 

Informações Técnicas 
6 articulações. 
A entrega inclui um conjunto estéril (10 
peças) 
Para uso em combinação com: 
Adaptador 1002.42A0 
Descanso para braço na posição lateral 
1002.43A0 ou descanso para braço tipo 
cadeira de praia 1002.43B0 
Descanso para braço com almofada PUR 
1002.43D0 
Conjunto estéril (correia, cobertura, 
almofada) 1002.44A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 

 

Dispositivo da postura do braço 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Individualmente ajustável: giratório, altura e comprimento 

ajustável 
� Fixação segura utilizando duas correias de fixação 

Informações Técnicas 
Comprimento do descanso para braço: 300 mm 
Grampo de fixação integrado 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Outras versões: 
1001.44C0 com almofada PUR 
Peça de substituição: Correia 3100.7614 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 

 

Dispositivo da postura do braço 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Individualmente ajustável: giratório, altura e comprimento 

ajustável 
� Fixação segura utilizando duas correias de fixação 

Informações Técnicas 
Comprimento do descanso para braço: 450 mm 
Grampo de fixação integrado 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Outras versões: 
1001.44D0 com almofada PUR 
Peça de substituição: Correia 3100.7614 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para braço 
� Operação com uma mão 
� Livremente ajustável: Horizontal / vertical 
� Autotravável 
� Almofada SFC removível 
� Extremamente leve 

Informações Técnicas 
Comprimento: 590 mm 
A entrega inclui 1 grampo de fixação e 2 correias de 

fixação 
Fácil de movimentar graças à articulação de soquete 

esférica. 
Peça de substituição: Correia 3100.7614 
É ajustado ao trilho lateral 
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Suporte para braço 
� Radiotransparência de 360º 
� Fácil inserção sob o estofamento SFC 
� Fluoroscopia possível da coluna vertebral à mão: P. ex., em 

combinação com uma placa multiuso de fibra de carbono 
1150.45BC 

Informações Técnicas 
Superfície utilizável L x C: 250 x 600 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa de postura para parte superior do braço 
Para posicionamento da parte superior do braço com o paciente 
na posição prona 
� Radiotransparente, bom acesso ao braço C 
� Altura ajustável: 100 mm 
� Pode ser fixado em paralelo ou em um ângulo reto 

Informações Técnicas 
L x C: 210 x 260 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega inclui 1 grampo de fixação 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Braçadeira de retenção para braço 
� Permite o posicionamento levantado do braço 
� Lavável 
� Sujeição firme do braço, utilizado um prendedor de Velcro 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com tela de anestesia 
1002.57A0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dispositivo de tração para mão 
� Para posicionamento do braço 
� Fácil de utilizar com um prendedor de Velcro 
� Correia removível e lavável 

Informações Técnicas 
Grampo de fixação integrado 
Peça de substituição: Correia 3101.0234 
É ajustado ao trilho lateral 
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Mesa para operação de mão 
� Radiotransparente em 360º no centro 
� Faixa de ajuste de altura: 700 - 1.160 mm 
� A posição horizontal da mesa para operação de mão também 

pode ser utilizada para a posição de Trendelenburg 
� Radiotransparência da ponta do dedo à ponta do dedo se duas 

mesas para operação de mão forem utilizadas em combinação 
com um tampo de mesa de fibra de carbono e um adaptador 
1001.64X0 

Informações Técnicas 
L x C: 380 x 846 mm 
Trilho lateral EU 
O grampo de ajuste radial deve ser solicitado 
separadamente 
Recomendado em combinação com um adaptador 
1001.64X0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Adaptador para tampo de mesa de fibra de carbono 
� Para prender a mesa para operação de mão 1001.63A0 à 

placa multiuso de fibra de carbono 1150.45A0 
� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
A entrega inclui 1 trilho lateral 
Outras versões: 
1001.64B0 com trilho lateral EU para placa multiuso de 
fibra de carbono 
1180.45A0 e tampo para mesa cirúrgica 1180.16 
1001.64C0 com trilho lateral EU para placa para costas 
1132.45A0 e tampo para mesa cirúrgica 1150.16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Protetor para braço 
� Protetor para braço para prender o braço do paciente e fixá-lo 

no lugar 
� A placa de aço inoxidável robusta protege o braço do paciente  
� Alivia os músculos das costas do(a) cirurgião(ã), uma vez que 

ele(a) pode inclinar-se sobre o protetor 
� A almofada removível facilita a limpeza 

Informações Técnicas 
A x C: 100 x 460 mm 
A entrega inclui 2 correias de Velcro 
Grampo de fixação integrado 
Peça de substituição: Correia 3101.2754 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Protetor para braço  
� Fácil inserção sob o estofamento SFC 
� O braço do paciente é protegido de forma segura e 

posicionado de modo anatomicamente correto 
� Solução excelente para pessoas em pé ao lado da mesa 

cirúrgica 

Informações Técnicas 
L x A x C: 225 x 210 x 400 mm 
Material: Perspex, transparente 
Adequado para uso com todos os tipos de mesas 
cirúrgicas, exceto para a 1150.16 e 1180.10 
 

 
 

NOVO 

NOVO 
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Protetor para braço  
� Para o posicionamento seguro do braço do paciente 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com painéis de transferência 
6040.01C0 
Peça de substituição: Correia 3101.2754 
Adequado para AWIGS / VIVAS. 
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SUPORTE PARA AS COSTAS 
SOLUÇÕES INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tão versátil quanto os tipos necessários de 
posicionamento para diferentes operações – gama de placas 
para as costas da MAQUET. A gama de produtos inclui placas 
multiuso radiotransparentes de 360º, placas modulares para 
as costas para operações de ombro, placas de extensão para 
pacientes particularmente altos e placas trapezoidais que 
facilitam o acesso ergonômico ao paciente. 
 
 
 
 

Todos os acessórios da MAQUET de suporte 
para as costas têm uma coisa em comum: eles são 
de altíssima qualidade e excepcionalmente 
duráveis. A qualidade do estofamento SFC também 
é alta: eles são soldados utilizando a tecnologia de 
ultrassom e são particularmente higiênicos devido à 
falta de costuras. 

 

 
 
A placa modular para as costas possibilita um acesso fácil para operações de ombro 
 
 

 
 

 
 
Radiotransparente de 360º com placa para as costas de fibra de carbono 
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SUPORTE PARA AS COSTAS 
 

 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível do ombro 
� Retentor de cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de inclinação acionado por motor 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Os módulos individuais do ombro são fáceis de remover 

graças à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Para uso em combinação com módulo de articulação 
acionado por motor 1180.11A0 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Carrinho 
� Para o transporte e fácil montagem da placa para as costas 

1180.34A0 
� Armazenamento compacto da placa para as costas 
� Opções de armazenamento de placas para perna, assim como 

para placas de extensão e descansos para cabeça 

Informações Técnicas 
L x A x C: 855 x 923 x 790 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Os módulos individuais do ombro são fáceis de remover 

graças à tecnologia de clique simples 
� Radiotransparência melhorada graças aos trilhos laterais 

removíveis 
� Ajuste de inclinação acionado por motor 
� Fácil fixação do suporte para braço com trilhos laterais 

adicionais 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 suportes laterais 
2 trilhos laterais 
Adequado para 1131 e 1132.21 / 22 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível do ombro 
� Retentor de cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de inclinação por meio da manivela 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Recomendado em combinação com o carrinho 
1007.20A0 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 

 

NOVO 

NOVO 
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Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível do ombro 
� Retentor de cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de inclinação acionado por motor 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 

Interface para perno 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Recomendado em combinação com carrinho 
1007.20A0 
Adequado para uso com 1150.19 / 25 / 30 
 
 

 
 
 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível do ombro 
� Retentor de cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de inclinação acionado por motor 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 

Interface para perno 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Recomendado em combinação com carrinho 
1007.20A0 
Adequado para 1131, 1132.21 / 22, 1133, e 1433.01 
 
 

 
 
 

 

Carrinho 
� Para o transporte e montagem simples da placa para as 

costas 1007.18B0, 1007.19BC, e 1007.21B0 
� Armazenamento compacto da placa para as costas 

Informações Técnicas 

L x A x C: 835 x 725 x 735 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa para as costas 
� Para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível do ombro 
� Retentor de cabeça inclinável e pivotável 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 

Interface para garra 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Outras versões: 
1150.34D1 com estofamento PUR 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
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Placa para as costas 
� Para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível do ombro 
� Retentor de cabeça inclinável e pivotável 
� Alívio de pressão graças ao uso de estofamento SFC 

Informações Técnicas 

Interface para perno 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Artefato de baixa radiotransparência graças ao formato 

trapezoidal da placa 

Informações Técnicas 

L x C: 520 x 1.150 mm 
Interface para perno 
Recomendado em combinação com um adaptador 
acessório 1150.72A0 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa multiuso de fibra de carbono 
� Radiotransparente de 360º 
� CT – compatível 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 

L x C: 395 mm x 900 mm 
Interface para perno 
Recomendado em combinação com adaptador 
acessório 1150.72B0 
Interface de encaixe para acessórios adicionais, p. ex., 
descanso para cabeça em formato de ferradura 
radiotransparente 1002.04B0 
Adequado para uso com 1150.19 / 25 / 30 
 
 

 
 
 
 

 

Adaptador acessório. 
� Para a fixação de acessórios ao tampo da mesa cirúrgica 

1150.16B0 e à placa de fibra de carbono para as costas 
1132.45A0 

� Radiotransparente 

Informações Técnicas 

Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1150.72B0 com trilho lateral EU para placa para as 
costas 1150.37B0 e placa multiuso de fibra de carbono 
1150.45BC 
Para uso em combinação com tampo da mesa cirúrgica 
1150.16 ou placa para as costas 1132.45A0 
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Placa de extensão 
� Para radiotransparência de 360º da área pélvica 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 

Comprimento: 650 mm 
Interface de encaixe 
A entrega inclui1 barra de suporte 
Para uso em combinação com uma placa multiuso de 
fibra de carbono 1150.45BC 
 
 

 
 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 

Interface para garra 
Interface de encaixe para a lateral da cabeça 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com a mesa cirúrgica 1131, 
1132.21 / 22, 1133, e 1433 com adaptador de 
articulação 1131.82A0 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
 

 
 
 
 
 

 

Placa multiuso de fibra de carbono 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 

Interface: unidade básica MAGNUS 
Interface para a lateral da cabeça, p. ex., placa de 
extensão 1180.46 ou adaptador acessório 6005.25A0 
Adequado para 1180.10 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Placa de fibra de carbono para as costas 
� Radiotransparente de 360º 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface: módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com módulo de articulação 
acionado por motor 1180.11A0 
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Placa para as costas 
� Para oftalmologia 
� Fácil acesso graças ao formato trapezoidal 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso da almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
Interface quadrada para montagem de descansos para 
cabeça / descansos para cabeça em formato de 
ferradura 
Outras versões: 
1150.35D0 com almofada PUR 
Para uso em combinação com uma mesa cirúrgica 
1131, 1132.21 / 22, 1133, e 1433 com um adaptador de 
articulação 1131.82A0 
Adequado para 1150.30 
 

 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Acesso mais fácil à cabeça graças ao formato trapezoidal 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Interface quadrada da lateral da cabeça para fixação de 
acessórios adicionais de posicionamento para cabeça, 
p. ex., aparelho de conexão 1002.65A0 
Para uso em combinação com módulo de articulação 
acionado por motor 1180.11A0 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil a cesso à cabeça graças ao formato trapezoidal 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com o ajuste de descanso 
para cabeça acionado por motor 1002.74B0 
Para uso em combinação com um módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11A0 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa de extensão. 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso da almofada SFC 
� Fácil de limpar 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132.21 / 22, 1133, e 
1433 
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Placa para as costas 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 1150.31D0 com almofada PUR 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com um tampo para mesa 
cirúrgica 1131, 1132.21 / 22, 1133, e 1433, com um 
adaptador de articulação 1131.82A0 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Interface para garra 
Para uso em combinação com um tampo para mesa 
cirúrgica 1131, 1132.21 / 22, 1133, e 1433, com um 
adaptador de articulação 1131.82A0 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento híbrido 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
L x C: 540 x 365 mm 
Interface: módulo de articulação 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com módulo de articulação 
acionado por motor 1180.11A0 
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Placa para as costas 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
Trilho lateral EU 
Outras versões:  
1150.32D0 com almofada PUR 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
 
 

 
 
 
 

 

Segmento de fixação 
� Para a extensão da mesa na lateral da cabeça 
� Extensão do tampo da mesa para pacientes grandes 

Informações Técnicas 
Comprimento: 100 mm. 
Adequado para 1150.19 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa de extensão 
� Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento híbrido 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x C: 540 x 230 mm 
Interface: unidade básica MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1180.10 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para as costas 
� Fixação possível do suporte padrão 1005.50A0 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 1150.32D0 com almofada PUR 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
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Placa para as costas 
� Fixação possível dos grampos para crânio 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Interface para garra 
Outras versões: 1133.33B0 para mesa cirúrgica 
1133.02 
Para uso em combinação com uma mesa cirúrgica 
1131, 1132.21 / 22, 1133, e 1433, com um adaptador 
de articulação 1131.82A0 
 
 

 
 
 

 

Tampo para mesa cirúrgica para crianças e bebês 
� Acesso ideal graças ao design fino 
� Os acessórios para os trilhos laterais podem ser montados 

como de costume 

Informações Técnicas 
L x C: 410 x 910 mm 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com uma barra de 
suporte 1002.18A0 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 

 
 
 

 

Tampo para mesa cirúrgica para crianças e bebês 
� Acesso ideal graças ao design fino 
� Os acessórios para os trilhos laterais podem ser montados 

como de costume 

Informações Técnicas 
L x C: 360 x 665 mm 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
A entrega inclui1 barra de suporte 
Adequado para 1118, 1131, 1132, e 1133 
 

 
 
 

 

Placa para tórax 
� Abdução torácica utilizando uma articulação giratória (-40º) 
� Fácil acesso ao paciente graças ao formato fino 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Também pode ser utilizado com crianças 

Informações Técnicas 
L x C: 415 x 1.080 mm 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
1 placa para tórax 
1 descanso para cabeça de articulação dupla 
Adequado para 1150.30 
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Módulo de articulação operado por motor 
� Alta flexibilidade com dois motores operados individualmente 
� Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento híbrido 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 módulos de articulação 
1 placa estofada 1180.11A1 
Adequado para 1180.10 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa estofada 
� Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento híbrido. 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples. 

Informações Técnicas 
Permite a fixação de placas para as costas 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11X0. 
Adequado para 1180.10 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa de extensão universal 
� Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento híbrido 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: unidade básica MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1180.10 
 
 
 

 
 
 
 

 

Módulo universal 
� Extensão para o tampo da mesa 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Comprimento: 379 mm 
Interface: unidade básica MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1180.10 
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Módulo universal 
� Extensão para o tampo da mesa 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Comprimento: 160 mm 
Interface: unidade básica MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1180.10 
 
 

 
 
 

 

Adaptador de articulação 
� O adaptador permite uma maior liberdade na seleção de 

elementos de ligação 

Informações Técnicas 
Para a conversão de interfaces para pernos para 
Interfaces para garra 
A entrega compreende 2 peças 
Adequado para 1131, 1132.21 / 22, 1133 e 1433 
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SUPORTE PARA PERNA 
POSICIONAMENTO FLEXÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As placas para perna projetadas pela MAQUET 
possibilitam uma ampla gama de opções de 
posicionamento, permitem que o cirurgião tenha acesso de 
forma ergonômica ao paciente e - graças aos acessórios 
especiais de fibra de carbono – cumprem com as altas 
exigências dos procedimentos de imagiologia modernos, 
tais como raios-X em 3D. 

 
 
 
 
 

O posicionamento seguro e suave das pernas 
contribui para garantir que a operação seja tão bem 
sucedida quanto possível para o paciente, enquanto as 
placas leves para perna e os painéis de transferência 
facilitam de forma significativa o retroajuste frequente das 
mesas cirúrgicas, como é comum em ginecologia, por 
exemplo. 

 

 
 
Placas para perna com módulos inferiores destacáveis para perna, p. ex., para artroscopia 
do joelho  

 

 
 

As placas de abdução para perna permitem que os cirurgiões trabalhem de forma 
ergonômica 
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SUPORTE PARA PERNA 
 
 

 

Suporte para perna 
� Para suporte para perna com alça para calcanhar 
� Pode ser adaptado de acordo com os diferentes comprimentos 

de perna 
� Giratório 
� Lavável  

Informações Técnicas 
A entrega compreende 1 peça 
O grampo de fixação deve ser solicitado 
separadamente 
Peça de substituição: Alça 3101.0334 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 
 

 

Suporte para perna para crianças 
� Para suporte para perna com alça para calcanhar 
� Pode ser adaptado de acordo com os diferentes comprimentos 

de perna 
� Lavável 

Informações Técnicas 
O grampo de ajuste radial deve ser solicitado 
separadamente 
A entrega compreende 1 peça 
Ajuste da articulação de soquete esférico no suporte da 
alça 
Peça de substituição: Alça 3101.0334 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 

 
 
 
 

 

Suporte para perna 
� Para apoiar as pernas do paciente 
� Design Goepel 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Pode ser ajustado utilizando a articulação de soquete 
esférico travado 
A entrega inclui 1 suporte para perna 
A entrega inclui 1 correia de fixação 
O grampo de ajuste radial deve ser solicitado 
separadamente 
Peça de substituição: Correia 3101.2754, almofada 
9093.4593 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Suporte para perna 
� Extralargo 
� Particularmente adequado para pacientes acima do peso 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 1 peça 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
O grampo de ajuste radial deve ser solicitado 
separadamente 
Peça de substituição: Correia 3101.6454 
É ajustado ao trilho lateral 
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Suporte para perna 
� Adaptação automática do apoio do joelho de acordo com o 

movimento da perna 
� Posicionamento da perna por meio dos grampos de ajuste 

radial 
� Alívio da pressão na parte inferior da perna graças à inserção 

de estofamento suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
Os 2 grampos de ajuste radial 1003.23C0 devem ser 
solicitados separadamente 
Peça de substituição: Correia e almofada 1006.01A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para perna para operação não assistida 
� Posicionamento contínuo da perna 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Adaptação automática do apoio do joelho de acordo com o 

movimento da perna 
� Operação não assistida 
� Alívio da pressão na parte inferior da perna graças à 

inserção de estofamento suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
Os 2 grampos de ajuste radial devem ser solicitados 
separadamente 
Peça de substituição: Correia e almofada 1006.01A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para perna para crianças para operação não 
assistida  
� Para crianças entre 3-6 anos de idade 
� Posicionamento contínuo da perna 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Adaptação automática do apoio do joelho de acordo com o 

movimento da perna 
� Operação não assistida 
� Alívio da pressão na parte inferior da perna graças à inserção 

de estofamento suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
Os 2 grampos de fixação devem ser solicitados 
separadamente 
Outras versões: Suporte para perna para crianças para 
operação não assistida 1005.70A0 para crianças com 
idade entre 7-11 anos 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para perna para sobrepeso 
� Particularmente adequado para paciente acima do peso 
� Posicionamento contínuo da perna 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Adaptação automática do apoio do joelho de acordo com o 

movimento da perna 
� Operação não assistida 
� Alívio da pressão na parte inferior da perna graças à inserção 

de estofamento suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui: 
1 par de suportes para perna 
1 par de grampos para lâmina 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 

 
 

NOVO 

NOVO 
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Painel de transferência 
� O design simples protege contra quaisquer efeitos negativos 

para as costas da equipe médica 
� Não adequado para fluoroscopia 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-sacral 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de vidro 
Interface para perno 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Painel de transferência 
� O design simples protege contra quaisquer efeitos 

negativos para as costas da equipe médica 
� Radiotransparente 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-sacral 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Painel de transferência 
� Design simples e ergonômico (4,6 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-sacral 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Painel de transferência 
� Design simples e ergonômico (3,5 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-sacral 
� Fácil de limpar graças ao estofamento destacável 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com grampo adaptador 
1150.56AC 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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Grampo adaptador 
� Para apoio para joelho Goepel ou para painel de transferência 
� Os apoios para joelho Goepel são movidos por meio de uma 

interface flexível acionada por motor 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Para uso em combinação com um painel de 
transferência 1150.57B0 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Painel de transferência 
� Design simples e ergonômico (6 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-sacral 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Painel de transferência 
� Design simples e ergonômico. (5,7 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-sacral 

graças à tecnologia de clique simples 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Recomendado em combinação com um painel de 
transferência 1180.56A0 
Recomendado em combinação com módulo de 
articulação acionada por motor 1180.11B0 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Almofada do painel de transferência 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um painel de 
transferência 1180.57A0 
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Grampo adaptador com painel de transferência 
� Para uso em ginecologia e urologia 
� Fixação rápida e fácil 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 grampos adaptadores 
1 painel de transferência 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação acionada por motor 1180.11B0 
 
 
 

 
 
 
 

 

MAQUETMATIC 
� Posicionamento anatômico e fácil do paciente graças à placa 

para perna de quatro peças 
� Continuamente ajustável 
� Fácil acesso graças às placas removíveis para coxa e 

panturrilha 
� Os apoiadores para joelho e panturrilha podem ser montados 

no lugar das placas para perna 
� Alívio de pressão melhorado graças à almofada SFC 

removível 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com apoiadores para 
joelho 1005.01B0, apoiadores para panturrilha 
1005.03A0, ou com uma peça de enchimento 
1130.71B0 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, 1433, e 
1150.23 
 
 
 

 
 
 
 

 

Peça de enchimento 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com a MAQUETMATIC 
1130.70AC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MAQUETMATIC 
� Posicionamento anatômico e fácil do paciente graças à placa 

para perna de quatro peças 
� Continuamente ajustável 
� Fácil acesso graças às placas removíveis para coxa e 

panturrilha 
� Os apoiadores para joelho e panturrilha podem ser montados 

no lugar das placas para perna 
� Alívio de pressão melhorado graças à almofada SFC removível 
� De fácil montagem graças à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com apoiadores para 
joelho 1005.01B0 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação acionada por motor 1180.11B0 
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MAQUETMATIC 
� Posicionamento anatômico e fácil do paciente graças à 

placa para perna de quatro peças 
� Continuamente ajustável 
� Fácil acesso graças às placas removíveis para coxa e 

panturrilha 
� Os apoiadores para joelho e panturrilha podem ser 

montados no lugar das placas para perna 
� Alívio de pressão melhorado graças à almofada SFC 

removível 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com apoiadores para 
joelho 1005.03A0 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 

 
 
 
 

 

Apoiadores para joelho 
� Posicionamento rápido e seguro das pernas 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Peça de substituição: Correia 3101.2754, almofada 
9093.4593 
Para uso em combinação com a MAQUETMATIC, p. 
ex., 1150.75AC 
 
 
 

 
 
 
 

 

Apoiadores para panturrilha 
� Posicionamento rápido e seguro das pernas 
� Posicionamento suave dos pés e panturrilhas 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 1 par com estofamento 
Peça de substituição: Correia e almofada 1006.01A0 
Para uso em combinação com a MAQUETMATIC, p. 
ex., 1150.75AC 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Radiotransparente 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Comprimento: 910 mm 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1150.51AC com almofada PUR 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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Placas para perna, par 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Bastante leve, placa para perna de 2 peças (5,8 kg) 
� Com abdução 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Radiotransparente de 360º 
� Placas para perna leves e ergonômicas (5,8 kg) 
� Com abdução 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Para o posicionamento pré-operatório das pernas em 

posições de extensão 
� Liberação rápida para remoção das placas para perna 

Informações Técnicas 
Interface quadrada 
Para módulos de extensão 
Outras versões: 
1150.64D0 com estofamento PUR 
Para uso em combinação com 1131, 1132, e 1133, com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30 com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Adequado para a mudança da mesa da posição 

estendida para a normal sem mudar o tampo da mesa 
� Inserção lateral das placas para perna 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Para módulos de extensão 
Interface quadrada 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1150.65D0 com almofada PUR 
Adequado para 1150.20 
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Soquete de placa para perna 
� Para a fixação da placa para perna 1150.65X0 ao 

suporte acessório 

Informações Técnicas 
Em combinação com o suporte acessório 1007.15A0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Para o posicionamento pré-operatório das pernas em 

posições de extensão 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso de almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com uma placa de extensão 
com 1 orifício 1433.66BC ou com uma placa de 
extensão com 3 orifícios 1433.66AC 
Adequado para 1433.01 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Adequado para a mudança da mesa da posição 

estendida para a normal sem mudar o tampo da mesa 
� Radiotransparente 
� Bom acesso ao braço C 

Informações Técnicas 
Interface quadrada 
Para módulos de extensão 
Adequado para 1150.20 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna ultraleve 
� Fácil acesso graças às placas para perna com abdução 
� Placa para perna leve para proteger as costas da equipe 

médica 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1180.10 
 
 
 
 

 

NOVO 
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Placas para perna, par 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil descida auxiliada por molas a gás 
� Abdução das placas para perna por meio da articulação da 

placa para perna 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1118.50A0 com estofamento PUR 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para perna 
� Placa para peça única e estável 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Uma peça 
Trilho lateral EU 
Almofada SFC removível 
Adequado para 1118 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para perna  
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-sacral 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133, e 1433 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa para perna 
� Fixação rápida e fácil 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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Placas para perna, par 
� Radiotransparente 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Comprimento: 850 mm 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1150.23 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� A abdução com articulação dupla permite fácil 

acesso entre as pernas do paciente 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133, 1433, e 
1150.23 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Placas para perna, par 
� A abdução com articulação dupla permite fácil acesso 

entre as pernas do paciente 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1150.53GC com trilho lateral EU e almofada SFC, 
grande 
1150.53DC com trilho lateral EU e almofada PUR 
1150.53EC com trilho lateral EU e almofada PUR, 
grande 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Radiotransparente 
� Ampla faixa de ajuste 
� Em quatro partes com módulos inferiores articulados para 

perna 
� Limpeza da máquina 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1118, 1131, 1132.21 / 22 e 1150.23 
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Extensão de placas para assento de fibra de carbono com 
placas para perna 
� Radiotransparência de 360º da área pélvica 
� Ampla faixa de ajuste da placa para perna (+ / -45º) 
� Ajuste da placa para perna auxiliada por molas a gás 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� De fácil montagem graças à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Unidade básica MAGNUS 
Comprimento: 1.466 mm 
Área radiotransparente: 380 mm 
Adequado para 1180.10 
 
 
 

 
 
 
 

 

Extensão de placas para assento de fibra de carbono com 
placas para perna 
� Radiotransparência de 360º da área pélvica 
� Ampla faixa de ajuste da placa para perna (+ / -45º) 
� Ajuste da placa para perna auxiliada por molas a gás 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Comprimento: 1.384 mm 
Área radiotransparente: 260 mm 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Posicionamento flexível da perna graças à placa para perna 

de quatro peças 
� Radiotransparente 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1150.54DC com estofamento PUR 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Radiotransparente 
� Dividida em quatro peças para o posicionamento ideal do 

paciente 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133, e 1433 
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Placas para perna, par 
� Multifuncional (quatro peças) 
� Fácil acesso graças às placas para perna com abdução 
� Apoiadores para panturrilhas removíveis 
� Os apoiadores para panturrilha e joelho podem ser 

ajustados separadamente 
� De fácil montagem graças à tecnologia de clique simples 
� Particularmente estáveis 

Informações Técnicas 
Material da almofada: PUR 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1180.55A0 com trilho lateral EU e estofamento PUR 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação acionada por motor 1180.11B0 
Adequado para 1180.10 
 

 
 
 

 

Almofada 
� Para o posicionamento anatômico durante a cirurgia retal na 

posição prona 
� Apoia a pelve, reduzindo, deste modo, a pressão abdominal 

Informações Técnicas 
Material da almofada: espuma especial 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação 1180.11X0 
Adequado para 1180 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Multifuncional (quatro peças) 
� Fácil acesso graças às placas para perna com abdução 
� Apoiadores para panturrilhas removíveis 
� Os apoiadores para panturrilha e joelho podem ser ajustados 

separadamente 
� Particularmente estáveis 

Informações Técnicas 
Material da almofada: SFC 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Outras versões: Par de placas para perna 1150.73DC 
com trilho lateral EU e almofada PUR 
Adequado para 1150, exceto 1150.16 
 
 

 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Multifuncional (quatro peças) 
� Fácil acesso graças às placas para perna com abdução 
�  Apoiadores para panturrilhas removíveis 
� Os apoiadores para panturrilha e joelho podem ser ajustados 

separadamente 
� Particularmente estáveis 

Informações Técnicas 
Material da almofada: SFC 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 1133.73EC com trilho lateral EU e 
almofada PUR 
Adequado para 1131, 1132, e 1133  
 
 

 

NOVO 

NOVO 
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Dispositivo de posicionamento retal 
� Reduz a pressão abdominal 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 hastes de captura 
1 suporte de conexão de plástico 
1 almofada ilíaca 
Recomendado em combinação com um suporte para 
joelho 1003.3300 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, 1433, e 
1150.23 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dispositivo de posicionamento retal 
� Reduz a pressão abdominal 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 hastes de captura 
1 suporte de conexão de plástico 
1 almofada ilíaca 
Recomendado em combinação com um suporte para 
joelho 1003.3300 
Adequado para uso com 1150.25 / 30 
 
 
 

 
 
 
 

 

Suporte para joelho 
� Para apoiar de modo firme as pernas do paciente 

durante a cirurgia retal 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Grampo integrado 
Peça de substituição: Correia 3101.2754, almofada 
9093.4593 
Recomendado em combinação, p. ex., com um 
dispositivo de posicionamento retal 1130.56X0 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 
 
 
 

 

Placa para o pé 
� Suporte para o pé para pacientes em pé 
� Extensão possível da mesa cirúrgica 

Informações Técnicas 
Faixa de ajuste de largura: 430-735 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega compreende 2 peças 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
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Placa para o pé 
� Suporte para o pé para pacientes em pé 
� Extensão possível da mesa cirúrgica 
� Alinhamento axial perfeito utilizando uma articulação giratória 

Informações Técnicas 
Faixa de ajuste de largura: 430-735 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega compreende 2 peças 
Grampo de fixação integrado 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 

 
 
 
 

 

Suporte para perna 
� Segura a perna do paciente para facilitar a desinfecção da 

pele 
� Aparelho de pé móvel 
� A altura pode ser ajustada utilizando grampos 

Informações Técnicas 
Material da almofada: PUR 
O grampo de fixação deve ser solicitado 
separadamente 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Suporte para coxa 
� Para a fixação da parte superior da perna (coxa) 

Informações Técnicas 
Material da almofada: PUR 
O grampo de fixação deve ser solicitado 
separadamente 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Correia para perna  
� Posicionamento confiável do corpo do paciente na área da 

coxa 
� Alívio de pressão graças ao descanso com estofamento suave 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
É ajustado ao trilho lateral 
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Correia para perna 
� Para a fixação segura e rápida da coxa 
� Limpeza da máquina 

Informações Técnicas 
L x C: 120 x 1.300 mm 
A entrega inclui 1 correia para perna 
Adequado para uso com todos os tipos de mesa 
cirúrgica, exceto para 1150.16 e 1180.16 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Braçadeira de retenção para perna 
� Fixação segura e rápida da parte inferior da perna na 

placa fendida para perna 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 1 peça 
Adequado para todos os tipos de mesa cirúrgica, 
exceto para 1150.16 / 25 e 1180.16 
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ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 

SOLUÇÕES MODERNAS E INOVADORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A traumatologia e a ortopedia moderna exigem uma 
gama de acessórios e posições para pacientes 
particularmente desafiadores, os quais são especificamente 
adaptados para a operação a ser realizada. A fim de 
assegurar uma interação ideal com as diversas mesas 
cirúrgicas da MAQUET, adaptadores apropriados estão 
disponíveis para a maioria dos acessórios (p. ex., para o 
conjunto de extensão 1003.66A0). Procedimentos de 
imagiologia cada vez mais sofisticados, tais como a 
tecnologia de raios-X em 3D tem maximizado os requisitos 
para as mesas cirúrgicas em ortopedia. 

 
 

Os acessórios projetados pela MAQUET cumprem 
com todos os pré-requisitos para garantir os 
resultados ideais de raios-X: dos materiais em fibra 
de carbono de alta qualidade ao formato dos módulos 
e a radiotransparência do material de estofamento. 
Com seus acessórios para ortopedia e traumatologia, 
a MAQUET abrange de forma completa toda a gama 
de aplicativos padrão. Em colaboração com 
especialistas e usuários, a empresa desenvolve 
soluções inovadoras que facilitam os novos 
procedimentos cirúrgicos. Um exemplo: o braço de 
suporte TRIMANO 3D, que foi projetado e fabricado 
em estreita colaboração com cirurgiões de ombro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Posicionamento e fixação perfeitos do braço do paciente com o braço de suporte 
TRIMANO 3D 
 

 
 

 
 
 

O conjunto de extensão permite uma radiotransparência de 360º da área pélvica 
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ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 

 
 

 

Conjunto de extensão 
� Para artroscopia do quadril e substituições do quadril 

minimamente invasivas 
� Radiotransparência de 360º da área pélvica 
� Ajuste do braço de suporte: Horizontal e vertical 
� A posição do pé pode ser continuamente ajustada por meio 

das unidades deslizantes 
� Fixação rápida e fácil 
� Distribuição de pressão melhorada graças ao calço de 

extensão 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui: 
1 adaptador universal 
1 alça de tração contrária 
1 suporte para parte superior da perna (coxa) 
2 rolos almofadados 
2 dispositivos MIS (direita / esquerda) 
2 calços de extensão, tamanho M / G 
4 coberturas de tecido, tamanho M / G 
2 entradas de vácuo 
1 carrinho para suporte e acessórios 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, e 1133 
 
 

 
 
 

 

Dispositivo para endoprótese do quadril MIS 
� Para artroscopia do quadril e substituições do quadril 

minimamente invasivas 
� Braço de suporte em fibra de carbono radiotransparente 
� Alta estabilidade graças à ampla tração das rodas 
� Usabilidade intuitiva 
� Manuseio ergonômico graças às molas a gás 

Informações Técnicas 
Comprimento do braço de suporte em fibra de 
carbono: 1.265 mm 
Fixação à interface da barra de tração 
Recomendado em combinação com um calço de 
extensão 1003.67X0 
Recomendado em combinação com uma extensão de 
placa para assento em fibra de carbono, p. ex., 
1003.57B0 
Outras versões: 1003.60B0 com braço de suporte em 
fibra de carbono de 965 mm 
Adequado para 1131, 1132 e 1133 com um dispositivo 
de extensão 
1419.01X0; adequado para 1180.10 com um 
dispositivo de extensão 
1180.19A0; adequado para 1150.19 / 30 com um 
dispositivo de extensão 
1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 

 
 
 

 

Dispositivo de extensão 
� Conversão rápida da mesa normal para mesa ortopédica 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Bom acesso ao braço C 
� Armazenamento com economia de espaço para todas as 

peças 
� Transporte ergonômico de acessórios com carrinho de 

recebimento 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com um calço de 
extensão 1003.67X0 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
A entrega inclui 1 carrinho de recebimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dispositivo de extensão 
� Conversão rápida da mesa normal para mesa ortopédica 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Bom acesso ao braço C 
� Armazenamento com economia de espaço para todas as 

peças 
� Transporte ergonômico de acessórios com carrinho de 

recebimento 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Interface: Unidade básica MAGNUS 
A entrega inclui 1 carrinho de recebimento 
Recomendado em combinação com um calço de 
extensão 1003.67X0 
Adequado para 1180.10 
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Dispositivo de extensão 
� Conversão rápida da mesa normal para mesa ortopédica 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Bom acesso ao braço C 
� Armazenamento com economia de espaço para todas as 

peças 
� Transporte e montagem simplificados graças ao carrinho 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com um calço de 
extensão 1003.67X0 
Variantes disponíveis para diferentes mesas cirúrgicas 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1150.30 
A entrega inclui 1 carrinho de recebimento 
 

 
 
 

 

Dispositivo de extensão 
� Fixação rápida e simples à barra de tração 
� Usabilidade intuitiva 
� Possibilidades de ajuste: Horizontal e vertical 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 1 peça 
Para uso em combinação com 1433.61AC e com um 
calço de extensão 1003.67C0 / D0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Para o posicionamento pré-operatório das pernas em 

posições de extensão 
� Melhor alívio de pressão por meio do uso da almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com uma placa de extensão 
com 1 orifício 1433.66BC ou com uma placa de 
extensão com 3 orifícios 1433.66AC 
Adequado para 1433.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Para o posicionamento pré-operatório das pernas em 

posições de extensão 
� Liberação rápida para remoção das placas para perna 

Informações Técnicas 
Interface quadrada 
Para módulos de extensão 
Outras versões: 1150.64D0 com estofamento PUR 
Para uso em combinação com 1131, 1132, e 1133, 
com um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 

 

 
 

NOVO 

NOVO 
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Grampo da placa para perna 
� Para a montagem da placa para perna na mesa de 

extensão 
� Facilita o posicionamento anatômico da perna 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 2 peças 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
extensão 1150.59AC 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133, com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 

 

 
 
 

 

Placa de extensão, 3 orifícios 
� Radiotransparente de 360º 
� Fácil acesso à pelve graças ao posicionamento variável da 

alça de tração contrária 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono 
A entrega inclui uma almofada SFC 
Para uso em combinação com um suporte para perna 
1433.50AC 
Adequado para 1433.01 
 

 

 
 
 

 

Placa de extensão, 1 orifício 
� Radiotransparente de 360º  
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono 
A entrega inclui uma almofada SFC 
Para uso em combinação com um suporte para perna 
1433.50AC 
Adequado para 1433.01 
 

 

 
 
 

 

Placa de extensão 
� Fácil acesso ao quadril graças ao formato fino 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Material da almofada: Espuma especial 
Fixação à interface da placa para perna para extensão  
Possibilidade de fixação da alça de tração contrária 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 

 

 

NOVO 

NOVO 
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Extensão para placa de assento 
� Fácil acesso à pelve graças ao posicionamento variável 

da alça de tração contrária 
� Radiotransparente de 360º 
� Rolo lateral em fibra de carbono para apoiar o fêmur 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Material da extensão para placa de assento e da alça 
de tração contrária: Fibra de carbono 
Recomendado em combinação com um dispositivo 
para endoprótese do quadril MIS 1003.60A0 ou um 
dispositivo de extensão 1180.19X0 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 
 

 

 
 
 

 

Extensão para placa de assento 
� Fácil acesso à pelve graças ao posicionamento variável da 

alça de tração contrária 
� Radiotransparente de 360º 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Material da extensão para placa de assento e da alça 
de tração contrária: Fibra de carbono 
Recomendado em combinação com uma barra de 
tração 1003.55A0 ou com um dispositivo de extensão 
1180.19X0 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 
 

 

 
 
 

 

Alça de tração contrária 
� Radiotransparente 
� Facilita ao cesso ao braço C 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com uma almofada SFC 
1000.24A0 
Outras versões: 
1004.90C0, adequado para tampo de mesa cirúrgica 
1150.20 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133, com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 

 

 
 
 

 

Rolo almofadado para alça de tração contrária 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Diâmetro externo: 180 mm 
Altura: 190 mm 
Para uso em combinação com uma alça de tração 
contrária, p. ex., 1004.90X0 
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Barra de tração 
� Radiotransparente de 360º 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono 
A entrega inclui 1 par 
Para uso em combinação com um dispositivo de 
extensão 1433.62A0 
Adequado para 1433.01 
 

 

 
 
 

 

Barra de tração 
� Radiotransparente de 360º 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono 
A entrega inclui 1 par 
Adequado para 1425 
 
 

 

 
 
 

 

Barra de tração 
� Radiotransparente de 360º 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono. 
A entrega inclui 1 par 
Adequado para 1150.20 
 
 

 

 
 
 
 

 

Grampo deslizante 
� Para fixação do dispositivo de tensão do parafuso, p. ex., 

1003.3700 
� Os acessórios podem ser fixados por meio da interface do 

trilho lateral no grampo 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com uma barra de tração 
1003.55A0 ou 1003.56A0 
 
 
 

 

 
 

NOVO 
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Alça de tração contrária da tíbia 
� Para o posicionamento e fixação do paciente no caso de 

fraturas na parte inferior da perna  
� Fácil reposicionamento do osso graças ao ajuste de altura 

e inclinação do rolo almofadado 
� Radiotransparente na área do rolo almofadado 

Informações Técnicas 
Interface: Tampo da mesa de extensão 
Para uso em combinação com uma extensão, p. ex., 
(barras telescópicas de 35 mm) 1180.19A0, 1150.59AC, 
ou 1419.01XX 
A entrega inclui 1 rolo almofadado 
Outras versões: 1003.50A0 com extensão (barra 
telescópica de 40 mm) 
Adequado para 1131, 1132 e 1133 com um dispositivo 
de extensão 
1419.01X0; adequado para 1180.10 com um dispositivo 
de extensão 
1180.19A0; adequado para 1150.19 / 30 com um 
dispositivo de extensão. 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 

 

 
 
 

 

Alça de tração contrária da tíbia 
� Para o posicionamento e fixação do paciente no caso 

de fraturas na parte inferior da perna  
� Fácil reposicionamento do osso graças ao ajuste de 

altura e inclinação do rolo almofadado 
� Radiotransparente na área do rolo almofadado 

Informações Técnicas 
Sem tubo de guia horizontal 
Interface: Tampo da mesa de extensão 
A entrega inclui 1 rolo almofadado 
Recomendado em combinação com uma barra de 
tração 1004.42X0 
Adequado para 1131, 1132 e 1133 com um dispositivo 
de extensão 
1419.01X0; adequado para 1180.10 com um dispositivo 
de extensão 
1180.19A0; adequado para 1150.19 / 30 com um 
dispositivo de extensão 
1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 

 

 
 
 

 

Fixação do côndilo  
� Para a fixação precisa do joelho 
� Pode ser adaptado individualmente, utilizando discos 

assimetricamente suspensos 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com uma alça de tração 
contrária da tíbia 1003.50XX ou 1004.92X0 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Alça de tração contrária da tíbia 
� Para o posicionamento e fixação do paciente no caso de 

fraturas na parte inferior da perna  
� Fácil reposicionamento do osso graças ao ajuste de altura 

e inclinação do rolo almofadado 
� Radiotransparente rolo almofadado 

Informações Técnicas 
Interface: Tampo da mesa de extensão 
A entrega inclui 1 rolo almofadado 
Para uso em combinação com uma barra telescópica 
de extensão (40 mm) 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133, com 
um dispositivo de extensão. 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão. 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão. 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
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Barra de guiamento 
� Para corrigir a direção de tração na parte inferior da perna  

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133, com 
um dispositivo de extensão. 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão. 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão. 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 
 
 

 

 
 
 

 

Braço de suporte da articulação 
� Para reposicionamento em caso de fraturas da tíbia 
� Ajuste preciso graças ao tubo horizontal dobrável 

Informações Técnicas 
Para a fixação de uma barra telescópica de 35 mm 
Outras versões: 
1004.42A0 para a fixação de uma barra telescópica de 
40 mm 
Recomendado em combinação com uma alça de tração 
contrária da tíbia 1003.50X0 ou 1004.92X0 
 
 

 

 
 
 

 

Alça de tração contrária para fêmur 
� Apoia o paciente para extensão na posição lateral 
� Suporte perineal radiotransparente 
� A altura do suporte perineal pode ser ajustada utilizando 

uma manivela 

Informações Técnicas 
Interface quadrada da extensão lateral 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133, com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 
 

 

 
 
 

 

Suporte perineal  
� Para extensão na posição lateral 
� Uma distribuição de pressão ainda melhor do que com a 

alça de tração contrária 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
extensão 1150.59AC 
Para uso em combinação com 1131, 1132, e 1133 com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30 com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
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Grampo de inclinação e rotação 
� Para fixação de um calço de extensão 
� Ajuste preciso do calço graças à função de inclinação e 

rotação 

Informações Técnicas 
Fixação à interface do trilho lateral 
Adequado para um dispositivo de tensão do parafuso 
1003.3700 ou montagem de placa do pé 1003.49B0 
 
 
 

 

 
 
 

 

Grampo para estribo de tração com rotação 
� Para fixação de um arco de extensão 
� Ajuste preciso do arco graças à função de rotação 

Informações Técnicas 
Fixação à interface do trilho lateral 
Adequado para um dispositivo de tensão do parafuso 
1003.3700 ou montagem de placa do pé 1003.49B0 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo de tensão do parafuso  
� Fácil extensão utilizando uma manivela 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
extensão 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133 com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30 com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 
 

 

 
 
 

 

Montagem da placa para pé 
� Para o posicionamento da perna saudável na 

posição de extensão 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 parafuso do punho 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
extensão 1150.59AC 
Outras versões: 
1003.49A0 sem parafuso de travamento 
Adequado para 1131, 1132 e 1133 com um dispositivo 
de extensão 1419.01X0; adequado para 1180.10 com 
um dispositivo de extensão 1180.19A0; adequado para 
1150.19 / 30 com um dispositivo de extensão 
1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
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Prolongamento da barra 
� Encurta ou prolonga a barra telescópica para a extensão 
� Ajuste preciso da barra de tração de acordo com o 

tamanho do paciente, p. ex., para crianças 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
tensão de parafuso 1003.3700 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133, com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
 
 

 

 
 
 

 

Suporte universal 
� Para o posicionamento da perna saudável na posição de 

extensão 
� Fixação segura utilizando duas correias de fixação 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Peça de substituição: Correia 3100.7614 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
tensão do parafuso 1003.3700 
 
 

 

 
 
 

 

Grampos adaptadores, par 
� Para fixação da alça de tração contrária da tíbia 

(1003.50X0) 

Informações Técnicas 
Fixação à Interface para perno 
Recomendado em combinação com uma alça de tração 
contrária da tíbia 1003.50X0 ou 1004.92B0 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1150.19 / 25 / 
30 
 
 

 

 
 
 

 

Grampo do trilho lateral 
� Para a fixação do grampo de ajuste radial, ao qual os 

acessórios adicionais podem ser presos 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU. 
Para uso em combinação com 1131, 1132 e 1133 com 
um dispositivo de extensão 1419.01X0 
Para uso em combinação com 1180.10, com um 
dispositivo de extensão 1180.19A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 30, com um 
dispositivo de extensão 1150.59AC 
Adequado para 1425 e 1150.20 
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Calço de extensão 
� Estabiliza o pé do paciente 
� Melhor distribuição de pressão 
� Fixação rápida e fácil 
� Tamanho M / G (a partir do tamanho de calço UE 39) 

Informações Técnicas 
Interface para trilho lateral 
O escopo da entrega inclui: 1 calço de extensão, 1 
entrada de vácuo, 2 coberturas de tecido, 1 bomba 
manual a vácuo 
Outras versões: 
1003.67B0. Tamanho P (até e incluindo o calço UE 
tamanho 38) 
1003.67C0. Tamanho M / G, adequado para mesa 
cirúrgica 1433.01 
1003.67D0. Tamanho P, adequado para mesa cirúrgica 
1433.01 
Peça de substituição: Correia com grampo de metal 
0712.0019 
Recomendado em combinação com um grampo de 
inclinação e rotação 1003.34A0 e com um dispositivo de 
tensão de parafuso 1003.3700 ou montagem de placa 
para pé 1003.49B0 
 

 
 
 

 

Cobertura de tecido 
� Material confortável para a pele 
� Lavável 

Informações Técnicas 
Disponível em diferentes tamanhos: 
1003.68A0 3 coberturas de tecido, M / G 
1003.68B0 3 coberturas de tecido, P 
1003.68C0 10 coberturas de tecido, M / G+ 1 entrada 
de vácuo M / G 
1003.68D0 10 coberturas de tecido+ 1 entrada de vácuo 
P 
Para uso em combinação com um calço de extensão 
1003.67X0 
 
 
 

 

 
 
 

 

Entrada de vácuo 
� Estabiliza o pé do paciente no calço de extensão 
� Tamanho M / G 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um calço de extensão 
1003.67X0 
Outras versões: 
1003.69B0 Tamanho P 
 
 
 

 

 
 
 

 

Placa para pé 
� Fixação segura do pé com uma correia de Velcro 
� Pode ser adaptado á largura do pé 
� A almofada é suave no calcanhar 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 2 peças 
Peça de substituição: Correia 9300.0943 
Recomendado em combinação com um grampo de 
inclinação e rotação 1003.34A0 e um dispositivo de 
tensão do parafuso 1003.3700 ou montagem de placa 
para pé 1003.49B0 
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Placa para pé 
� Para posicionamento do pé na posição de extensão 
� A entrega compreende 1 peça 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com uma bota de tração 
1001.8800 
Recomendado em combinação com um grampo de 
inclinação e rotação 1003.34A0 e um dispositivo de 
tensão de parafuso 1003.3700 ou montagem de placa 
para pé 1003.49B0 
 
 
 

 

 
 
 

 

Bota de tração 
� Fixação segura do pé por meio de 3 fivelas na bota de 

tração de couro 
� Pressão distribuída graças ao estofamento interior 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 2 peças 
Para uso em combinação com uma placa para pé 
1001.8700 
 
 
 

 

 
 
 

 

Placa para pé para crianças 
� Para o posicionamento do pé na posição de extensão 
� A entrega compreende 1 peça 

Informações Técnicas 
Em combinação com bota de tração para crianças 
1001.9100 
Recomendado em combinação com um grampo de 
inclinação e rotação 1003.34A0 e com um dispositivo de 
tensão de parafuso 1003.3700 ou uma montagem de 
placa de pé 1003.49B0 
 
 
 

 

 
 
 

 

Bota de tração para crianças  
� Fixação segura do pé por meio de 3 fivelas na bota de 

tração de couro 
� Pressão distribuída graças ao estofamento interior 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 2 peças 
Para uso em combinação com uma placa para pé 
1001.9000 
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Suporte acessório 
� Armazenamento com economia de espaço para todos 

os acessórios de extensão para mesa cirúrgica 1150 

Informações Técnicas 
L x A x C: 650 x 1.280 x 1.190 mm 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Placa de posicionamento da parte superior do braço 
� Para o posicionamento da parte superior do braço com o 

paciente na posição prona 
� Radiotransparente, Bom acesso ao braço C 
� Altura ajustável: 100 mm 
� Pode ser ajustada em paralelo ou em um ângulo reto 

Informações Técnicas 
L x C: 210 x 260 mm 
Material da almofada: PUR 
A entrega inclui 1 grampo de fixação 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 

 
 
 

 

Pulseira Weinberger  
� Fixação segura da mão 
� Esterilizável 
� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Material: Placa manual de plástico e suporte para dedo 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
posicionamento do úmero 1004.9800 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo de posicionamento do úmero 
� Para o posicionamento e fixação intramedular do 

úmero 
� Posicionamento axial correto da parte inferior do 

braço por meio de um trilho lateral inclinável 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui: 
1 grampo de fixação 
1 haste vertical 
1 guia horizontal com uma peça de trilho lateral 
Recomendado em combinação com uma alça de tração 
contrária da parte superior do braço 1004.8000 e uma 
pulseira Weinberger 1001.48A0 
É ajustado ao trilho lateral 
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Alça de tração contrária para úmero 
� Para a fixação intramedular do úmero 
� Estofamento radiotransparente 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 grampo de fixação  
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
posicionamento do úmero 1004.9800 e com uma 
pulseira Weinberger 1001.48A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 

 

 
 
 

 

Suporte para axila 
� Alça de tração contrária radiotransparente 
� Suporte estofado para axila 

Informações Técnicas 
Material da almofada: PUR 
Grampo de fixação integrado 
Para uso em combinação com um suporte para cotovelo 
1004.23C0 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 

 
 
 

 

Suporte para cotovelo 
� Para reposicionamento em caso de fraturas do cotovelo 
� Raio de movimento especificamente adaptado para a 

anatomia do paciente 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um suporte para axila 
1001.92C0 e uma pulseira Weinberger 1001.48A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo gessado para pelve 
� Pode ser utilizado em crianças e adultos 
� Engessamento simples graças à alça de tração contrária 

de altura ajustável 

Informações Técnicas 
Fixação á interface quadrada 
Adequado para 1425 e 1150.20 
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Suporte para cabeça para operações do ombro 
� Alívio de pressão graças à inserção almofadada suave 
� O formato em U protege a cabeça e a prende de forma 

segura na posição 
� Fixação rápida da cabeça, utilizando um prendedor de 

Velcro 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface para trilho lateral 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Recomendado em combinação com uma placa para as 
costas para operações de ombro 1007.18B0 
Peça de substituição: Correia 3101.6483, almofada 
para testa 9091.0034 
 

 

 
 
 

 

Adaptador para posicionamento da cabeça 
� Para a fixação dos descansos para cabeça e dos 

descansos para cabeça em formato de ferradura 
� Alta segurança e estabilidade 
� Ajuste flexível com 3 articulações 
� Travamento rápido utilizando um parafuso de punho 

central 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com uma placa para as 
costas para operações de ombro 1433.34AC 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível para ombro 
� Retentor para cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de declive acionado por motor 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Os módulos para ombros individuais são fáceis de remover 

graças à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Para uso em combinação com um módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11A0 
 

 

 
 
 

 

Carrinho 
� Para o transporte e fácil montagem da placa para as 

costas 1180.34A0 
� Armazenamento compacto da placa para as costas 
� Opções de armazenamento para placas para pernas, 

assim como para placas de extensão e descansos para 
cabeça 

Informações Técnicas 
L x A x C: 855 x 923 x 790 mm 
 
 
 
 

 

 

NOVO 

NOVO 
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Placa para as costas para operações de ombro 
� Os módulos para ombros individuais são fáceis de 

remover graças à tecnologia de clique simples 
� Radiotransparência melhorada graças ao trilho 

lateral removível 
� Ajuste de declive acionado por motor 
� Fácil fixação dos suportes para braço com trilhos 

laterais adicionais 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 suportes laterais 
2 trilhos laterais 
Adequado para 1433.01 
 

 

 
 
 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível para ombro 
� Retentor para cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de declive por meio da manivela 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 1130 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Recomendado em combinação com um carrinho 
1007.20A0 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1433 

 

 
 
 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível para ombro 
� Retentor para cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de declive acionado por motor 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 1150 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Recomendado em combinação com um carrinho 
1007.20A0 
Adequado para uso com 1150.19 / 25 / 30 

 

 

 
 
 

 

Placa para as costas para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível para ombro 
� Retentor para cabeça inclinável e pivotável 
� Ajuste de declive acionado por motor 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 1131.12 / 1132 
Trilho lateral EU 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Recomendado em combinação com um carrinho 
1007.20A0 
Adequado para 1131, 1132.21 / 22, 1133 e 1433.01 

 

 

NOVO 
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Carrinho  
� Para o transporte e montagem simples das placas para as 

costas 1007.18B0, 1007.19BC e 1007.21B0 
� Armazenamento compacto da placa para as costas 

Informações Técnicas 
L x A x C: 835 x 735 x 725 mm 
Possibilidade de fixação de uma cesta metálica 
 
 
 

 

 
 
 

 

Placa para as costas 
� Para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível para ombro 
� Retentor para cabeça inclinável e pivotável 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Outras versões: 
1150.34D1 com estofamento PUR 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
 

 

 
 
 

 

Braço para suporte TRIMANO 3D  
� Para apoiar o braço do paciente durante a operação 
� Fixação firme 
� Posicionamento flexível, mesmo durante a operação em si 
� Fácil de utilizar (Sistema Click & Move) 
� Pronto para uso imediato – não necessita de conexões de 

ar comprimido ou energia 

Informações Técnicas 
6 articulações 
A entrega inclui 1 conjunto estéril (10 peças) 
Para uso em combinação com: 
Adaptador 1002.42A0 
Descanso para braço na posição lateral 1002.43A0 ou 
descanso para braço em formato cadeira de praia 
1002.43B0 
Descanso para braço com almofada SFC 1002.43C0 
Conjunto estéril (correia, cobertura, almofada) 
1002.44A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 

 
 
 

 

Placa para as costas 
� Para operações de ombro 
� Acesso mais fácil à área do ombro graças ao modulo 

removível para ombro 
� Retentor para cabeça inclinável e pivotável 
� Melhor distribuição de pressão graças ao uso da almofada 

SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
1 adaptador de descanso para cabeça 1007.16A0 
incluído na entrega 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133 e 1433 
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Placa para as costas 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 
� Artefato de baixa radiotransparência graças ao 

formato trapezoidal da placa 

Informações Técnicas 
L x C: 520 x 1.150 mm 
Interface para perno 
Recomendado em combinação com um adaptador 
acessório 1150.72A0 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133 e 1433 
 

 

 
 
 

 

Suporte acessório 
� Para armazenamento com economia de espaço para placa 

para as costas 1132.45A0 

Informações Técnicas 
L x A x C: 540 x 900 x 700 mm 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Placa para as costas 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
Trilho lateral EU 
Lateral de cabeça 
Para uso em combinação com uma mesa cirúrgica 
1131, 1132.21 / 22, 1133 e 1433 com adaptador de 
articulação 1132.82A0 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 

 

 
 
 

 

Placas para perna, par 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Bastante leve, placa para perna com 2 peças (5,8 kg) 
� Com abdução 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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Placa multiuso em fibra de carbono 
� Radiotransparente de 360º 
� Compatível com CT 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C: 395 x 900 mm 
Interface para perno 
Interface de encaixe para acessórios adicionais, p. ex., 
descanso para cabeça radiotransparente em formato de 
ferradura 1002.04B0 
Adequado para uso com 1150.19 / 25 / 30 
 

 

 
 
 

 

Placa de extensão 
� Para radiotransparência de 360º do quadril e da 

pelve 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 

Informações Técnicas 
Comprimento: 650 mm 
Interface de encaixe 
A entrega inclui 1 barra de suporte 
Para uso em combinação com placa multiuso em fibra 
de carbono 1150.45BC 
 

 

 
 
 

 

Placa multiuso em fibra de carbono 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� As almofadas removíveis facilitam a limpeza 

Informações Técnicas 
Interface: Unidade básica MAGNUS 
Interface para lateral de cabeça, p. ex., placa de 
extensão 1180.46 ou adaptador acessório 6005.25A0 
Adequado para 1180.10 
 
 

 

 
 
 

 

Adaptador acessório 
� Para a fixação de acessórios à placa multiuso em fibra de 

carbono 1180.45A0 
� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com um tampo para mesa 
cirúrgica 1180.16 ou com uma placa multiuso em fibra 
de carbono 1180.45A0 
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Adaptador acessório  
� Radiotransparente de 360º 
� Para a fixação de acessórios à placa multiuso em fibra de 

carbono 1180.45A0 e à placa para as costas em fibra de 
carbono 1180.37A0 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono 
Interface de encaixe 
Adequado para 1180.16 
 
 

 

 
 
 

 

Placa de extensão 
� Radiotransparente de 360º 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface: parafusos para punho 
Recomendado em combinação com uma placa 
multiuso em fibra de carbono 1180.45A0 
 
 
 

 

 
 
 

 

Extensão para placa de assento em fibra de carbono com 
placas pra perna 
� Radiotransparência de 360º da área pélvica 
� Ampla faixa de ajuste da placa para perna (+ / -45º) 
� Ajuste da placa para perna auxiliado por molas a gás 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Unidade básica MAGNUS 
Comprimento: 1.466 mm 
Área radiotransparente: 380 mm 
Adequado para 1180.10 
 

 

 
 
 

 

Extensão para placa de assento em fibra de carbono com 
placas pra perna 
� Radiotransparência de 360º da área pélvica 
� Ampla faixa de ajuste da placa para perna (+ / -45º) 
� Ajuste da placa para perna auxiliado por molas a gás 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Comprimento: 1.384 mm 
Área radiotransparente: 260 mm 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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Adaptador acessório 
� Para a fixação de acessórios ao tampo da mesa 

cirúrgica 1150.16B0 e à placa para as costas em 
fibra de carbono 1132.45A0 

� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1150.72B0 com trilho lateral EU para placa para as 
costas 1150.37B0 e para placa multiuso em fibra de 
carbono 1150.45BC 
Para uso em combinação com um tampo da mesa 
cirúrgica 1150.16 ou uma placa para as costas em fibra 
de carbono 1132.45A0 
 
 

 

 
 
 

 

Adaptador acessório 
� Para a fixação de acessórios ao tampo da mesa cirúrgica 

1150.16B0 
� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1150.16 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo para posicionamento do joelho 
� Auxilia o cirurgião durante a cirurgia de joelho 
� Ajuste acionado por motor por meio do interruptor de 

pedal 
� Para fixação da parte superior da perna (coxa) 
� Alívio de pressão graças à almofada de gel suave 
� Pode ser adaptado para satisfazer diferentes 

comprimentos de pernas 

Informações Técnicas 
Tensão: 220V 
O escopo da entrega inclui: 
1 grampo adaptador 
1 almofada de gel 
Peça de substituição: Correia 3101.6183 
É ajustado ao trilho lateral 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo para posicionamento do joelho 
� Fixa a coxa durante a cirurgia de joelho 
� Ajustável de modo manual por meio do grampo de ajuste 

radial 
� Para fixação da parte superior da perna (coxa). 
� Alívio de pressão graças à almofada de gel suave 
� Pode ser adaptado para satisfazer diferentes 

comprimentos de pernas 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui: 
1 grampo de ajuste radial 
1 almofada de gel 
Peça de substituição: Correia 3101.6183 
É ajustado ao trilho lateral 
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Dispositivo para posicionamento do menisco 
� Rolo radiotransparente 
� Posicionamento flexível da perna utilizando um grampo de 

ajuste radial 

Informações Técnicas 
O grampo de ajuste radial 1003.23C0 deve ser 
solicitado separadamente 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna 
� Posicionamento flexível graças ao suporte para panturrilha 

com altura ajustável 
� Fácil manuseio graças à articulação acionada por motor 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com um carrinho 
1007.07A0 e com um suporte para nádegas, p. ex., 
1007.13A0 
Adequado para 1133 e 1425 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo para cirurgia da coluna 
� Radiotransparente de 360º 
� Para o posicionamento anatomicamente correto do 

paciente na posição prona 
� Acesso mais fácil devido ao design particularmente 

fino 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 
� Transporte e montagem simplificados graças ao 

carrinho 

Informações Técnicas 
Altura ajustável: 700 mm a 1.000 mm 
O escopo da entrega inclui: 
1 carrinho, 2 pontes de posicionamento com 
almofadas, 1 adaptador de descanso para cabeça, 1 
espelho, 2 suportes para braço, 1 descanso para 
cabeça perspex, 1 trilho lateral ajustável 
Recomendado em combinação com um descanso para 
cabeça em formato de ferradura 1002.72A0 
Para uso em combinação com MAGNUS com 
adaptador 1007.23A0 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, 1433, 1425 
1150.19 / 25 / 30 e 1180.10 
 

 
 
 
 

 

Adaptador de dispositivo para coluna 
� Para a fixação do dispositivo para coluna 1007.22A0 à 

mesa cirúrgica MAGNUS 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 2 peças 
Adequado para 1180.10 
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Dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna 
� Posicionamento flexível graças ao suporte para panturrilha 

com altura ajustável 
� Fácil manuseio graças à articulação acionada por motor 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com um carrinho 
1007.07A0 e com um suporte para nádegas, p. ex., 
1007.13A0 
Outras versões: 
1007.04AC; adequado para o tampo de mesa cirúrgica 
1150.19 / 25 / 30 
1007.04B0; adequado para o tampo de mesa cirúrgica 
1133 
1007.04C0; adequado para o tampo de mesa 
cirúrgica1131 e 1132 
Adequado para 1180.10 
 

 
 
 

 

Carrinho  
� Para o transporte e fácil montagem do dispositivo de 

posicionamento 1007.04D0 e 1007.04F0 
� Incorporação automática e ergonômica 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 cesta metálica 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Carrinho  
� Para o transporte e fácil montagem dos dispositivos 

de posicionamento 1007.03A0, 1007.04AC, 
1007.04B0 e 1007.04C0 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 cesta metálica 
Possibilidade de fixação a segunda cesta metálica 
 
 
 

 

 
 
 

 

Par de barras com unidade deslizante 
� Para operações na coluna vertebral 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com um rolamento de guia 
para tração da lateral da cabeça 1007.12A0 e um 
suporte para esterno 1007.10A0 ou um suporte para 
tórax 1007.11A0 
Adequado para 1131, 1132, 1133, 1433 e 1425 
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Par de barras com unidade deslizante  
� Para operações na coluna vertebral 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com um rolamento de guia 
para tração da lateral da cabeça 1007.12A0 e um 
suporte para esterno 1007.10A0 ou um suporte para 
tórax 1007.11A0 
Adequado para uso com 1150.19 / 25 / 30 
 
 

 

 
 
 

 

Rolamento de guia para tração da lateral da cabeça  
� Posicionamento ideal do paciente graças ao ajuste de 

altura e comprimento 

Informações Técnicas 
Interface para trilho lateral 
Para uso em combinação com um descanso para 
cabeça em formato de ferradura 1002.72A0, um 
aparelho de conexão 1002.65A0 e um par de braços de 
suporte com unidade deslizante 1007.09AC 
 
 
 

 

 
 
 

 

Suporte para esterno 
� Para operações da coluna vertebral e para o tratamento 

de condições como a escoliose ou espondilite 
anquilosante 

� Radiotransparente 
� Placa de suporte pivotável para posicionamento ideal 

do tórax 

Informações Técnicas 
L x C da placa de suporte: 175 x 300 mm 
Diâmetro do rolo almofadado (grande): 100 mm 
Diâmetro do rolo almofadado (pequeno): 50 mm 
Para uso em combinação com um par de braços de 
suporte com unidade deslizante 1007.08A0 e 
1007.09AC 
 

 

 
 
 

 

Suporte para tórax 
� Para operações na área vertebral lombar 
� Radiotransparente 
� Alívio de pressão graças ao descanso almofadado 

suave 

Informações Técnicas 
Alternativo ao suporte para esterno 1007.10A0 
Para uso em combinação com um par de braços de 
suporte com unidade deslizante 1007.08A0 ou 
1007.09AC 
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Suporte para nádegas 
� Para suporte das nádegas durante a cirurgia da coluna 
� Suporte lateral para as coxas 
� Largura ajustável 
� Pode ser adaptado à anatomia do paciente graças às 

placas removíveis para nádegas 

Informações Técnicas 
Fixação à interface quadrada 
Para uso em combinação com um dispositivo de 
posicionamento para cirurgia da coluna 1007.03XX ou 
1007.04XX 
Outras versões: 
1007.13B0 Para uso em combinação com um 
dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna 
4831.001T 
 
 

 

 
 
 

 

Apoio para assento com suporte para pelve 
� Para suporte das nádegas durante a cirurgia da coluna 
� Suporte lateral para as coxas 
� Largura ajustável 

Informações Técnicas 
Os 2 grampos de ajuste radial 1003.23C0 devem ser 
solicitados separadamente 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
posicionamento para cirurgia da coluna 1007.03A0 ou 
1007.04XX 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna 
� Fácil de prender 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com um carrinho 
5136.000T 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1425 
 

 

 
 
 

 

Carrinho 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um dispositivo de 
posicionamento para cirurgia da coluna 4831.001T 
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GINECOLOGIA / UROLOGIA 
POSICIONAMENTO MAIS ERGONÔMICO E MAIS FÁCIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os novos procedimentos cirúrgicos e as inovações 
tecnológicas da MAQUET andam de mãos dadas. Como as 
áreas de ginecologia e urologia se desenvolveram ao longo 
dos últimos anos, a MAQUET introduziu acessórios e mesas 
cirúrgicas adequados para cada novo cenário. Graças aos 
seus designs altamente modulares, a adaptabilidade e aos 
períodos de troca curtos, os produtos da MAQUET permitem 
fluxos de trabalho ideais em hospitais e centros cirúrgicos 
ambulatoriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Independente de se a operação é uma cirurgia 
laparoscópica ou uma cirurgia de urologia da 
Vinci: os acessórios especiais da MAQUET 
permitem um posicionamento seguro e confortável 
do paciente e possibilitam uma comodidade de 
trabalho para o médico. Um exemplo destes 
produtos é o suporte para perna 1005.86B0 com 
operação não assistida. 
 

 
 

 
Suportes para perna com controle não assistido – para posicionamento facilitado sob uma 
cobertura estéril, mesmo durante a cirurgia 

 
 
 

 
 

Os apoios para joelho Goepel são os tipos de apoio para joelhos mais 
comumente utilizados 
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GINECOLOGIA / UROLOGIA 
 
 
 

 

Suporte para perna com operação não assistida  
� Posicionamento contínuo das pernas 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Adaptação automática do apoio para joelho de acordo 

com o movimento do joelho 
� Operação não assistida 
� Alívio de pressão na parte inferior da perna graças à 

inserção de almofada suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
Os 2 grampos de fixação devem ser solicitados 
separadamente 
Peça de substituição: Correia e almofada 1006.01A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para perna 
� Adaptação automática do apoio para joelho de acordo 

com o movimento do joelho 
� Posicionamento da perna por meio dos grampos de 

ajuste radial 
� Alívio de pressão na parte inferior da perna graças à 

inserção de almofada suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
Os 2 grampos de ajuste radial 1003.23C0 devem ser 
solicitados separadamente 
Peça de substituição: Correia e almofada 1006.01A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para perna com operação não assistida para 
crianças 
� Para crianças entre 3-6 anos de idade 
� Posicionamento contínuo das pernas 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Adaptação automática do apoio para joelho de acordo 

com o movimento do joelho 
� Operação não assistida 
� Alívio de pressão na parte inferior da perna graças à 

inserção de almofada suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
Os 2 grampos de fixação devem ser solicitados 
separadamente 
Outras versões: Suporte para perna com operação 
não assistida para crianças 1005.70A0 para crianças 
entre 7-11 anos de idade 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para perna com sobrepeso 
� Particularmente adequado para pacientes acima do 

peso 
� Posicionamento contínuo das pernas 
� Ajuste fácil auxiliado por molas a gás 
� Adaptação automática do apoio para joelho de acordo 

com o movimento do joelho 
� Operação não assistida 
� Alívio de pressão na parte inferior da perna graças à 

inserção de almofada suave 
� Protege contra lesões ao paciente na área perineal 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui: 
1 par de suportes para perna 
1 par de grampos para lâminas 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVO 

NOVO 
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Suportes para perna 
� Para apoiar as pernas do paciente 
� Design Goepel 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Pode ser ajustado utilizando uma articulação de 
soquete esférica travada 
O escopo da entrega inclui: 
1 suporte para perna 
1 correia de fixação 
O grampo de ajuste radial deve ser solicitado 
separadamente 
Peça de substituição: Correia 3101.2754, almofada 
9093.4593 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suportes para perna  
� Extralargo 
� Particularmente adequado para pacientes acima do peso 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
A entrega compreende1 peça 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
O grampo de ajuste radial deve ser solicitado 
separadamente 
Peça de substituição: Correia 3101.6454 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 

 

Suportes para perna 
� Para suporte para perna com alças para calcanhar 
� Pode ser adaptado para satisfazer diferentes 

comprimentos de pernas. 
� Giratório. 
� Lavável. 

Informações Técnicas 
A entrega compreende1 peça. 
O grampo de fixação deve ser solicitado 
separadamente. 
Peça de substituição: Alça 3101.0334 
É ajustado ao trilho lateral. 
 
 
 
 

 
 
 

Conjunto de drenagem TUR 
� Entrada higiênica e drenagem de fluídos 
� Montado na mesa cirúrgica utilizando trilhos guias  
� Operação segura graças à estrutura guia com freio 
� Radiotransparente 
� Vasilha para lavagem esterilizável 

Informações Técnicas 
O escopo da entrega inclui: 
1 estrutura guia 
1 bacia plástica 
1 tubo de drenagem 
1 vasilha para lavagem 
1 tampa pra filtro 
1 filtro 
2 grampos retentores 
Recomendado em combinação com placas de 
extensão, p. ex., 1130.55B0 e um carrinho 1003.46A0 
Outras versões: 
1003.45C0; adequado para tampo para mesa 
cirúrgica 1150.23 
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Carrinho  
� Transporte fácil de balde de aço CrNi 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um conjunto de 
drenagem TUR 1003.45X0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Módulo de articulação operado por motor 
� Alta flexibilidade com dois motores operados de forma 

individual 
�  Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento 

híbrido 
�  Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 módulos de articulação 
1 placa almofadada 1180.11B1 
Adequado para 1180.10 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa almofadada 
� Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento 

híbrido 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Permite a fixação de placas para perna 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11X0 
Adequado para 1180.10 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa para assento para urologia 
� Melhor distribuição de pressão graças ao estofamento 

híbrido 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Com trilho guia para o conjunto de drenagem TUR 
1003.45D0 
Pode ser combinada com um módulo de articulação 
acionado por motor 1180.11X0 
Permite a fixação de placas para perna 
Adequado para 1180.10 
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Extensão da placa para assento  
� Para radiotransparência da área pélvica, p. ex., para 

cirurgia urológica 
� Inserção simples do cassete de raios-X no compartimento 

de cassete 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Acessório recomendado: conjunto de drenagem 
TUR 1003.45D0 
Outras versões: 
1130.55A0 com trilho lateral EU e almofada PUR 
Adequado para 1118 
 
 
 
 

 
 
 

 

Extensão da placa para assento 
� Para radiotransparência da área pélvica, p. ex., para 

cirurgia urológica 
� Trilho guia para cassete de raios-X ou bacia de 

drenagem TUR 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
A entrega inclui 2 trilhos guia para uso em 
combinação com um conjunto de drenagem TUR 
1003.45D0 
Adequado para 1131, 1132.21 / 22, 1133 e 1433 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de extensão  
� Radiotransparente 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Inclui 2 trilhos guia para uso com um conjunto de 
drenagem TUR 1003.45D0 
Adequado para 1132 
 
 
 
 

 
 
 

 

Extensão da placa para assento  
� Para radiotransparência da área pélvica, p. ex., para 

cirurgia urológica 
� Trilho guia para cassete de raios-X ou bacia de 

drenagem TUR 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
A entrega inclui 2 trilhos guia para uso em 
combinação com um conjunto de drenagem TUR 
1003.45D0 
Adequado para 1131, 1132.21 / 22 e 1133 
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Extensão da placa para assento 
� Para radiotransparência da área pélvica, p. ex., para 

cirurgia urológica 
� Trilho guia para cassete de raios-X ou bacia de drenagem 

TUR 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Outras versões: 
1150.55DC com trilho lateral EU e almofada PUR. 
1150.55GC com trilho lateral EU e almofada SFC, 
extragrande para cirurgia de banda gástrica 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 
 

 
 
 

 

MAQUETMATIC 
� Posicionamento anatômico e fácil do paciente graças à 

placa para perna de quatro peças 
� Continuamente ajustável 
� Acesso fácil graças às placas removíveis para panturrilha 

e coxa 
� Os apoios para panturrilha e joelho podem ser montados 

no lugar das placas para perna 
� Alívio de pressão melhorado graças à almofada SFC 

removível 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com apoios para 
joelho 1005.01B0 
Recomendado em combinação com módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11B0 
 
 
 
 

 
 
 

 

MAQUETMATIC 
� Posicionamento anatômico e fácil do paciente graças à 

placa para perna de quatro peças 
� Continuamente ajustável 
� Acesso fácil graças às placas removíveis para panturrilha e 

coxa 
� Os apoios para panturrilha e joelho podem ser montados 

no lugar das placas para perna 
� Alívio de pressão melhorado graças à almofada SFC 

removível 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com apoios para 
panturrilha 1005.03A0 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 
 

 
 
 

 

MAQUETMATIC 
� Posicionamento anatômico e fácil do paciente graças à 

placa para perna de quatro peças 
� Continuamente ajustável 
� Acesso fácil graças às placas removíveis para panturrilha 

e coxa 
� Os apoios para panturrilha e joelho podem ser montados 

no lugar das placas para perna 
� Alívio de pressão melhorado graças à almofada SFC 

removível 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com apoios para 
joelho 1005.01B0, apoios para panturrilha 
1005.03A0, ou uma peça de enchimento 
1130.71B0 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, 1433 e 
1150.23 
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Peça de enchimento 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com a MAQUETMATIC 
1130.70AC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Apoios para panturrilha 
� Posicionamento rápido e seguro das pernas 
� Apoia de forma suave o pé e a parte inferior da perna  

Informações Técnicas 
A entrega compreende1 par com estofamento 
Para uso em combinação com a MAQUETMATIC, p. 
ex., 1150.75AC 
Peça de substituição: correia e almofada 1006.01A0 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Apoios para joelho 
� Posicionamento rápido e seguro das pernas. 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 par 
A entrega inclui 2 correias de fixação 
Peça de substituição: correia 3101.2754, almofada 
9093.4593 
Para uso em combinação com a MAQUETMATIC, p. 
ex., 1150.75AC 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa para perna 
� Fixação rápida e fácil 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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Placa para perna 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-

sacral 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Adequado para 1118.06, 1131, 1132, 1133 e 1433 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de transferência 
� O design leve protege contra quaisquer efeitos 

negativos às costas da equipe médica 
� Radiotransparente 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-

sacral 
� A almofada removível torna a limpeza fácil 

Informações Técnicas 
Interface para perno. 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1433 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de transferência 
� O design leve protege contra quaisquer efeitos 

negativos às costas da equipe médica 
� Não adequado para fluoroscopia 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-

sacral 
� A almofada removível torna a limpeza fácil 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de vidro 
Interface para perno 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1433 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de transferência 
� Design leve e ergonômico (4,6 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-

sacral 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1433 
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Grampo adaptador com placa de transferência 
� Para uso em ginecologia e urologia 
� Fixação rápida e fácil 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Trilho lateral EU 
O escopo da entrega inclui: 
2 grampos adaptadores 
1 placa de transferência 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11B0 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de transferência 
� Design leve e ergonômico (5,7 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-

sacral graças à tecnologia de clique simples 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Recomendado em combinação com uma placa de 
transferência 1180.56A0 
Recomendado em combinação com um módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11B0 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para placa de transferência 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada 

SFC 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com uma placa de 
transferência 1180.57A0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa de transferência 
� Design leve e ergonômico (3,5 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-

sacral 
� Fácil de limpar graças ao estofamento destacável 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um grampo adaptador 
para apoio para joelho Goepel 1150.56AC 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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Grampo adaptador 
� Para apoio para joelho Goepel ou para placa de 

transferência 
� Os apoios para joelho Goepel são movidos por 

meio de uma interface flexível acionada por motor 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Recomendado em combinação com uma placa de 
transferência 1150.57B0 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa de transferência 
� Design leve e ergonômico (6 kg) 
� Subida e descida rápida e fácil na posição dorso-

sacral 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Adequado para uso com 1150.19 / 30 
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NEUROCIRURGIA 
FIXAÇÃO SEGURA DO PACIENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O posicionamento estável e anatomicamente correto do 
paciente é a chave para todos os campos da cirurgia, mas 
especialmente para a neurocirurgia. Neste caso, o 
movimento não intencional da mesa cirúrgica poderia mudar 
a posição do paciente com consequências fatais. Os 
acessórios especiais da MAQUET, tais como a fixação da 
barra transversal (1005.2300) e as funções de segurança, 
tais como a “Neuro-Lock” na mesa cirúrgica MAGNUS, por 
exemplo, facilitam o posicionamento preciso e seguro dos 
pacientes para a neurocirurgia. 
 
 

 
 

Todas as mesas cirúrgicas da MAQUET são 
projetadas para proporcionar ao cirurgião um acesso 
ideal ao paciente. O uso de procedimentos de 
imagiologia modernos, tais como a tecnologia de raios-
X 3D, demanda uma quantidade sempre crescente de 
requisitos para os acessórios da mesa cirúrgica no 
campo da neurocirurgia. Com formato especial, 
acessórios radiotransparentes e almofadas SFC de alta 
qualidade, a MAQUET proporciona resultados de raios-
X ideais. 
 

 
 

 
Fixação da barra transversal para um posicionamento suave e seguro de pacientes 
sentados para neurocirurgia 

 
 
 

 
 

Grampo para crânio com três pontos de fixação da cabeça do paciente 
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NEUROCIRURGIA 
 
 

 

 

Dispositivo para cirurgia da coluna 
� Radiotransparência de 360º 
� Para o posicionamento anatomicamente correto do paciente 

na posição prona 
� Acesso mais fácil devido ao design particularmente fino 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Transporte e montagem simples graças ao carrinho 

Informações Técnicas 
Altura ajustável: 700 mm a 1.000 mm 
O escopo da entrega inclui: 
1 carrinho, 2 pontes de posicionamento com 
almofadas, 1 adaptador de descanso para cabeça, 1 
espelho, 2 suportes para braço, 1 descanso para 
cabeça perspex, 1 trilho lateral ajustável 
Fixação à interface para perno 
Recomendado em combinação com um descanso para 
cabeça em formato de ferradura 1002.72A0 
Para uso em combinação com a MAGNUS com 
adaptador 1007.23C0 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133, 1433, 1425, 
1150.19 / 25 / 30 e 1180.10 
 

 
 
 

 

Adaptador do dispositivo para coluna 
� Para a fixação do dispositivo para coluna 1007.22A0 à mesa 

cirúrgica MAGNUS 

Informações Técnicas 
A entrega compreende 2 peças 
Adequado para 1180.10 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna 
� Posicionamento flexível graças ao suporte para 

panturrilha com altura ajustável 
� Fácil manuseio graças à articulação acionada por motor 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com um carrinho 
1007.07A0 e um suporte para nádegas, p. ex., 
1007.13A0 
Adequado para 1133 e 1425 
 
 
 

 
 
 

 

Carrinho 
� Para o transporte e fácil montagem dos dispositivos de 

posicionamento 1007.03A0, 1007.04AC, 1007.04B0 e 
1007.04C0 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 cesta metálica 
Possibilidade de fixação a uma segunda cesta metálica 
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Dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna 
� Posicionamento flexível graças ao suporte para panturrilha 

com altura ajustável 
� Fácil manuseio graças à articulação acionada por motor 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com um carrinho 
1007.07A0 e um suporte para nádegas, p. ex., 
1007.13A0 
Outras versões: 
1007.04AC; adequado para tampo para mesa cirúrgica 
1150.19 / 25 / 30 
1007.04B0; adequado para tampo para mesa cirúrgica 
1133 
1007.04C0; adequado para tampo para mesa cirúrgica 
1131 e 1132 
Adequado para 1180.10 
 
 
 

 
 
 

 

Carrinho 
� Para o transporte e fácil montagem dos dispositivos de 

posicionamento 1007.04D0 e 1007.04F0 
� Incorporação automática e ergonômica 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 1 cesta metálica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para nádegas 
� Para apoiar as nádegas durante a cirurgia da coluna 
� Suporte lateral das coxas 
� Largura ajustável 
� Pode ser adaptado à anatomia do paciente graças 

à placa móvel para nádegas 

Informações Técnicas 
Fixação à interface quadrada 
Para uso em combinação com um dispositivo de 
posicionamento para cirurgia da coluna 1007.03A0 ou 
1007.04XX 
Outras versões: 
1007.13B0 para uso em combinação com um 
dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna 
4831.001T 
 
 
 
 

 
 
 

 

Apoio para assento com suporte para pelve 
� Para apoiar as nádegas durante a cirurgia da coluna 
� Suporte lateral das coxas 
� Largura ajustável 

Informações Técnicas 
Os 2 grampos de ajuste radial 1003.23C0 devem ser 
solicitados separadamente 
Recomendado em combinação com um dispositivo de 
posicionamento para cirurgia da coluna 1007.03A0 ou 
1007.04XX 
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Dispositivo de posicionamento para cirurgia da coluna  
� Fácil de fixar 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Trilho lateral EU 
Recomendado em combinação com um carrinho 
5136.000T 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1425 
 
 
 

 
 
 

 

Carrinho 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um dispositivo de 
posicionamento para cirurgia da coluna 4831.001T 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Par de barras com unidade deslizante 
� Para operações da coluna vertebral 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com um rolamento guia para 
tração da lateral da cabeça 1007.12A0 e um suporte 
para esterno 1007.10A0 ou um suporte para tórax 
1007.11A0 
Adequado para 1131, 1132, 1133, 1433 e 1425 
 
 
 
 

 
 
 

 

Par de barras com unidade deslizante 
� Para operações da coluna vertebral 

Informações Técnicas 
Trilho lateral EU 
Para uso em combinação com um rolamento guia para 
tração da lateral da cabeça 1007.12A0 e um suporte 
para esterno 1007.10A0 ou um suporte para tórax 
1007.11A0 
Adequado para uso com 1150.19 / 25 / 30 
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Suporte para esterno 
� Para operações da coluna vertebral e para o tratamento 

de condições, tais como escoliose ou espondilite 
anquilosante 

� Radiotransparente 
� Placa de suporte pivotável para posicionamento ideal do 

tórax 

Informações Técnicas 
L x C da placa para suporte: 175 x 300 mm 
Diâmetro do rolo almofadado (grande): 100 mm 
Diâmetro do rolo almofadado (pequeno): 50 mm 
Para uso em combinação com um par de braços de 
suporte com unidade deslizante 1007.08A0 e 
1007.09AC 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para tórax 
� Para operações na área vertebral lombar 
� Radiotransparente 
� Alívio de pressão graças ao descanso almofadado suave 

Informações Técnicas 
Alternativo ao suporte para esterno 1007.10A0 
Para uso em combinação com um par de braços de 
suporte com unidade deslizante 1007.08A0 ou 
1007.09AC 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rolamento guia para tração da lateral da cabeça 
� Posicionamento ideal do paciente graças ao ajuste de 

altura e comprimento 

Informações Técnicas 
Interface para trilho lateral 
Para uso em combinação com um descanso para 
cabeça em formato de ferradura 1002.72A0, um 
aparelho de conexão 1002.65A0 e um par de braços 
de suporte com unidade deslizante 1007.09AC 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grampo para crânio 
� Radiotransparência de 360º 
� Para a fixação da cabeça para neurocirurgia 
� Fixação rápida e segura graças ao DORO® 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um adaptador de 
grampo 1005.64A0, uma unidade de base 1005.62A0 e 
uma peça intermediária 1005.63X0 
Os pinos devem ser solicitados separadamente: 
Pino descartável 1005.67A0 
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Adaptador acessório 
� Radiotransparência de 360º 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono 
Interface de encaixe 
Para uso em combinação com uma placa para as 
costas 1150.37B0 ou com uma placa multiuso em fibra 
de carbono 1150.45BC ou 1180.45A0 
 
 
 
 

 
 
 

 

Unidade de base 
� Para a fixação de um grampo para crânio DORO® à 

mesa cirúrgica 
� Radiotransparente 
� Largura ajustável 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com uma peça intermediária 
1005.63X0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Peça intermediária  
� Modelo grande 
� Para a fixação de um grampo para crânio DORO® à mesa 

cirúrgica 
� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com uma unidade de base 
1005.62A0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Peça intermediária 
� Modelo pequeno 
� Para a fixação de um grampo para crânio DORO® à mesa 

cirúrgica 
� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com uma unidade de base 
1005.62A0 
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Adaptador para grampo 
� Para a fixação de um grampo para crânio DORO® à mesa 

cirúrgica 
� Radiotransparente 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com peça intermediária 
1005.63X0 e um grampo para crânio 1005.49B0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte do grampo para crânio  
� Radiotransparência de 360º 
� Bastante estável 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
Para uso em combinação com 1180.10 com uma placa 
para as costas em fibra de carbono 1180.37A0 
Para uso em combinação com um grampo para crânio 
1005.49B0 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça em formato de ferradura 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Pode ser utilizado para pacientes deitados de frente ou de 

costas 
� Radiotransparência de 360º 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Alívio de pressão graças à almofada de gel suave 
� As almofadas de gel podem ser removidas para facilitar a 

limpeza 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de + / -50º 
2 articulações giratórias 
Interface para perno para tampo de mesa em fibra de 
carbono 1180.16 
Para uso em combinação com 1180.10 com uma placa 
para as costas em fibra de carbono 1180.37A0 
Adequado para 1180.16 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça  
� Radiotransparência de 360º 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de +90º / -50º 
Interface para perno para tampo de mesa em fibra de 
carbono 1180.16 
Para uso em combinação com 1180.10 com uma placa 
para as costas em fibra de carbono 1180.37A0 
Adequado para 1180.16 
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Descanso para cabeça  
� Radiotransparência de 360º 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Interface para perno para tampo de mesa em fibra de 
carbono 1180.16 
Para uso em combinação com 1180.10 com uma placa 
para as costas em fibra de carbono 1180.37A0 
Adequado para 1180.16 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça em formato de ferradura 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Pode ser utilizado para pacientes deitados de frente ou de 

costas 
� Radiotransparência de 360º 
� Alívio de pressão graças à almofada de gel suave 
� As almofadas de gel podem ser removidas para facilitar a 

limpeza 

Informações Técnicas 
Ângulo de ajuste grande de + / -50º 
2 articulações giratórias 
Interface de encaixe 
Para uso em combinação com 1180 com um adaptador 
acessório 6005.25A0 
Para uso em combinação com 1150.19 / 25 / 30 com 
uma placa multiuso 1150.45BC 
Adequado para 1150.16 
 
 

 
 
 

 

Adaptador acessório 
� Radiotransparência de 360º 
� Para a fixação de acessórios à placa multiuso em fibra 

de carbono 1180.45A0 e à placa para as costas em 
fibra de carbono 1180.37A0 

Informações Técnicas 
Material: Fibra de carbono 
Interface de encaixe 
Adequado para 1180.16 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grampo para crânio 
� Para a fixação da cabeça para neurocirurgia 
� Fixação rápida e segura por meio de um mecanismo 

de travamento 
� DORO® 

Informações Técnicas 
Material: metal leve e aço CrNi 
Os pinos devem ser solicitados separadamente: 
Pino reutilizável 1005.53B0 
Pino reutilizável para crianças 1005.53A0 
Pino descartável 1005.67A0 
Para uso em combinação com um suporte padrão 
1005.50A0 
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Grampo de conexão 
� Permite o ajuste giratório do grampo para crânio 
� DORO® 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um grampo para crânio 
1005.52A0 e um suporte padrão 1005.50A0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte padrão 
� Para fixar o grampo para crânio 
� Operação não assistida 
� Raio de ajuste grande 
� Manuseio simples graças ao pouco peso 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um soquete redondo, p. 
ex., 1130.54B0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça em formato de ferradura 
� Para o posicionamento anatômico da cabeça 
� Pode ser utilizado para pacientes deitados de frente ou de 

costas 
� Alívio de pressão graças à almofada de gel suave 
� As almofadas de gel podem ser removidas para facilitar a 

limpeza 
� DORO® 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um suporte padrão 
1005.50A0 e um grampo de conexão 1005.51A0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pinos reutilizáveis 
� Esterilizáveis 
� Podem ser utilizados várias vezes 
� Para adultos 

Informações Técnicas 
Material: aço 
A entrega inclui 3 peças 
Outras versões: Pinos reutilizáveis para crianças 
1005.53A0 
 
 
 
 

 
 

NOVO 

NOVO 

NOVO 
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Pinos descartáveis 
� Radiotransparente 
� Para uma única utilização 
� Adequado para MRT 
� Para adultos 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 36 peças 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fixação da barra transversal 
� Fixação estável do grampo para crânio com o paciente 

na posição sentada 

Informações Técnicas 
Pode ser adaptada para a largura da mesa cirúrgica 
Os 2 grampos de ajuste radial 1003.23C0 devem ser 
solicitados separadamente 
Recomendado em combinação com um suporte padrão 
1005.50A0 
É ajustado ao trilho lateral 
 
 
 

 
 
 

 

Elemento adaptador 
� Para a fixação do suporte padrão 1005.2900 

Informações Técnicas 
Interface quadrada para a fixação de soquete quadrado 
do tampo da mesa cirúrgica 
Adequado para uso com todos os tipos de mesa 
cirúrgica, exceto para 1150.16 e 1180.16 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grampo especial 
� Para a fixação de grampo para crânio 
� Ajuste preciso com articulações ajustáveis em 180° 

Informações Técnicas 
Recomendado em combinação com um aparelho de 
conexão 1002.65A 
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Adaptador 
� Para fixar descansos para cabeça em formato de 

ferradura e descansos para cabeça por meio do 
trilho lateral 

� Declive ajustável 

Informações Técnicas 
Para uso em combinação com um suporte padrão 
1005.50A0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Placa para as costas 
� Acesso mais fácil à cabeça graças ao formato trapezoidal 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Módulo de articulação MAGNUS 
Interface quadrada para lateral da cabeça para fixação 
de acessórios adicionais para posicionamento da 
cabeça, p. ex., aparelho de conexão 1002.65A0 
Para uso em combinação com um módulo de 
articulação acionado por motor 1180.11A0 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte de conexão para acessórios para posicionamento 
da cabeça 
� O adaptador permite um uso variável de diversos 

acessórios de suporte para cabeça 
� Fácil montagem devido à tecnologia de clique simples 

Informações Técnicas 
Interface: Unidade básica MAGNUS 
Interface quadrada para fixação de acessórios 
adicionais para posicionamento da cabeça, p. ex., 
aparelho de conexão 1002.65A0 
Soquete redondo para fixação, p. ex., suporte padrão 
1005.50A0 
Adequado para 1180.10 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adaptador de descanso para cabeça  
� Para fixa o descanso para cabeça diretamente no tampo 

da mesa 
� Útil para pacientes pequenos 

Informações Técnicas 
Interface para garra 
Interfaces para acessórios: quadrados, pernos e 
soquetes redondos, p. ex., para suporte padrão 
Para uso em combinação com uma mesa cirúrgica 
1131, 1132.21 / 22, 1133 e 1433 com um adaptador de 
articulação 1131.82A0 
Adequado para uso com 1150.20 / 30 
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Suporte de conexão 
� Para a montagem de suportes especiais para cabeça, p. 

ex., acessórios para neurocirurgia 

Informações Técnicas 
Fixação à interface para descanso para cabeça 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1150, exceto 
para 1150.16 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte de conexão 
� Para a montagem de suportes especiais para cabeça 

Informações Técnicas 
Fixação à interface para descanso para cabeça 
Trilho lateral EU 
Comprimento do trilho lateral: 480 mm 
Adequado para 1118, 1131, 1132, 1133 e 1150, exceto 
para 1150.16 
 
 
 

 
 
 

 

Adaptador de descanso para cabeça 
� Permite a fixação de descansos para cabeça ou 

suportes de conexão para a placa inferior para as 
costas 

Informações Técnicas 
Interface para perno 
A entrega inclui 2 peças 
Adequado para 1118.06, 1132e 1133 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suportes para braço 
� Para o cirurgião 
� Protege as costas do cirurgião e facilita a concentração 

Informações Técnicas 
A entrega inclui 2 peças 
O grampo de fixação deve ser solicitado separadamente 
É ajustado ao trilho lateral 
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Suporte para mão 
� Para um suporte confortável do cirurgião 
� Altura ajustável: 80 mm 

Informações Técnicas 
É ajustado ao trilho lateral 
A entrega inclui 2 peças 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suporte para pulso 
� Para o cirurgião 
� Protege as costas do cirurgião e facilita a concentração 
� Altura ajustável 
� Implementação rápida graças ao mecanismo de 

dobramento 

Informações Técnicas 
Fixação ao trilho lateral 
A entrega inclui 1 grampo de fixação 
Recomendado em combinação com um aparelho de 
conexão 1002.65A0 e um descanso para cabeça em 
formato de ferradura 1002.71A0 
Outras versões: 
1004.7800 para tampos de mesa cirúrgica 1140.17A0 e 
1120.17A0 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para cabeça  
� Radiotransparência de 360º 
� Extremamente leve 
� A almofada removível facilita a limpeza 

Informações Técnicas 
L x C: 330 x 300 mm 
Recomendado em combinação com uma placa 
multiuso em fibra de carbono 1180.45A0 
Adequado para uso com 1180.10 / 16 
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AUXILIARES DE POSICIONAMENTO 
POSICIONAMENTO PREVENTIVO E SUAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesões posicionais são complicações potenciais que 
podem ocorrer durante a cirurgia. Os auxiliares de 
posicionamento da MAQUET podem reduzir este risco e 
são utilizados em salas de operação e em enfermarias 
para prevenir escaras. 
 
Além dos aspectos médicos, os auxiliares de 
posicionamento são perfeitamente adequados para fazer 
com que os pacientes se sintam mais confortáveis quando 
na mesa cirúrgica, enquanto estão acordados. 
 

Quando há a necessidade de permanecerem deitados 
de costas por muito tempo, os pacientes muitas vezes 
se queixam de dores nas costas. Elevar ligeiramente 
as pernas utilizando uma almofada (por exemplo, um 
descanso para perna 1001.94A0) alivia a pressão 
sobre a coluna vertebral. Isso permite que o paciente 
relaxe mais. 
 
Os auxiliares de posicionamento listados aqui são 
fáceis de utilizar e fáceis de limpar. Eles são feitos com 
materiais de alta qualidade e são extremamente 
duráveis. Almofadas e travesseiros de gel 
complementares em tamanhos diferentes estão 
disponíveis para todos os auxiliares de 
posicionamento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Almofadas de gel para calcanhar para posicionamento suave do paciente durante 
operações longas 

 
 
 
 

 
 

Anel de gel para cabeça para posicionamento rápido e seguro do paciente 
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AUXILIARES DE POSICIONAMENTO 
 
 

 

 

Anel para cabeça 
� Design fechado e pequeno 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Diâmetro: 140 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anel para cabeça 
� Design fechado e grande 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Diâmetro: 200 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anel para cabeça 
� Design aberto e pequeno 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Diâmetro: 140 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anel para cabeça 
� Design aberto e grande 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Diâmetro: 200 mm 
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Travesseiro 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 250 x 50 x 260 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Travesseiro para a posição prona 
� Design pequeno 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Os recessos laterais fornecem espaço para o tubo 

respiratório 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 190 x 130 x 230 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Travesseiro para a posição prona 
� Design grande 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Os recessos laterais fornecem espaço para o tubo 

respiratório 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 245 x 130 x 285 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Travesseiro para posição supina 
� Design pequeno 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 230 x 60 x 270 mm 
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Travesseiro para posição supina 
� Design grande 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 240 x 90 x 280 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Posicionador lateral 
� Para alívio de pressão, especialmente para o plexo branquial 

quando o paciente está na posição lateral 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 500 x até 160 x 740 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para mesa cirúrgica 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 520 x 10 x 520 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para mesa cirúrgica 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 520 x 10 x 1.150 mm 
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Almofada para mesa cirúrgica 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 520 x 10 x 1.800 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para mesa cirúrgica 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Com recorte sacral 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 500 x 10 x 990 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para mesa cirúrgica 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Com recorte sacral 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 520 x 10 x 520 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protetor sacral 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 380 x 25 x 400 mm 
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Almofada para braço 
� Design pequeno 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 110 x 10 x 380 mm 
Recomendado em combinação com um suporte para 
braço 1001.44C0 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para braço 
� Design grande 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 200 x 10 x 600 mm 
Recomendado em combinação com um suporte para 
braço 1001.44D0 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para braço 
� Design pequeno 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 140 x 30 x 330 mm 
Recomendado em combinação com um suporte para 
braço 1001.44C0 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para braço 
� Design grande 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 180 x 30 x 460 mm 
Recomendado em combinação com um suporte para 
braço 1001.44D0 
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Rolo almofadado para alça de tração contrária 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Melhor distribuição de pressão graças à almofada SFC 

Informações Técnicas 
Diâmetro externo: 180 mm 
Altura: 190 mm 
Para uso em combinação com uma alça de tração 
contrária, p. ex., 1004.90X0 
Adequado para uso com todos os tipos de mesas 
cirúrgicas, exceto para 1150.16 e 1180.16 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada de suporte para perna 
� Ideal para estofamento 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 220 x 10 x 320 mm 
A entrega compreende 2 peças 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada de suporte para perna 
� Ideal para estofamento 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 250 x 10 x 400 mm 
A entrega compreende 2 peças 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para coxa 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 130 x 10 x 510 mm 
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Almofada para panturrilha 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 180 x 40 x 515 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para calcanhar 
� Para o posicionamento do calcanhar 
� Alívio de pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 100 x 70 x 200 mm 
A entrega compreende 2 peças 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada para calcanhar 
� Para o posicionamento do calcanhar 
� Alívio de pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 175 x 30 x 190 mm 
A entrega compreende 2 peças 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Auxiliar de posicionamento universal 
� Design pequeno 
� Aplicação universal 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 110 x 65 x 295 mm 
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Auxiliar de posicionamento universal 
� Design grande 
� Aplicação universal 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 140 x 80 x 380 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rolo de gel para o corpo 
� Para aliviar a pressão 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 150 x 100 x 510 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anel para cabeça 
� Posicionamento seguro da cabeça 
� Bastante estável 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Diâmetro: 205 mm 
Altura: 40 mm 
Material: PUR 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 190 x 115 x 478 mm 
Material: PUR 
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Travesseiro em formato túnel 
� Para posicionamento lateral do paciente 
� Protege o paciente de lesões relacionadas à posição 
� Radiotransparente 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 400 x 220 x 650 mm 
Material: Espuma especial 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada dupla 
� Descanso para cabeça com apoio nos ombros 
� Evita a paralisia do plexo 
� Altamente confortável quando deitado 
� Bastante estável 
� Radiotransparente 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
L x A x C: 500 x 100 x 440 mm 
Material: Espuma especial 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Descanso para perna 
� Alívio de pressão na coluna vertebral por meio do 

levantamento das pernas do paciente 

Informações Técnicas 
L x A x C: 610 x 220 x 640 mm 
Material: Espuma especial 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Almofada 
� Radiotransparente 
� Bastante estável 
� Reduz a pressão abdominal 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Dimensões externas: L x A x C: 420 x 100 x 640 mm 
Recorte abdominal: 240 x 270 mm 
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Almofada 
� Individualmente adaptável (10-peças) 
� Ajuste perfeito 
� Presa á placa flexível com Velcro 
� Radiotransparente 
� Bastante estável 
� Fácil de limpar 

Informações Técnicas 
Dimensões externas L x A x C: 420 x 120 x 640 mm 
Material: Espuma especial 
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VISÃO GERAL 
ENCONTRE OS MELHORES ACESSÓRIOS COM MAIOR RAPIDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontre o acessório que você precisa rapidamente 
e veja imediatamente para qual mesa cirúrgica da 
MAQUET ele é apropriado – em seguida, solicite um 
orçamento: é tudo muito fácil com a ajuda do capítulo 
abaixo. O índice em ordem alfabética lista todos os 
acessórios no catálogo, e a matriz da mesa cirúrgica 
fornece uma visão geral de quais acessórios podem ser 
fixados a qual mesa cirúrgica da MAQUET. 
 

Isso permite que você rapidamente verifique quais 
acessórios são apropriados para as mesas cirúrgicas que 
você já possui e, se for o caso, quais acessórios adicionais 
são necessários para montá-los. Páginas de notas e um 
formulário estão incluídos no final deste capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplo: o sistema de mesa cirúrgica MAGNUS – extremamente flexível graças aos diversos acessórios 
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MATRIZ DA MESA CIRÚRGICA 
PARA ORIENTAÇÃO FÁCIL 
 
 
 
 
 
A informação mais importante disponível rapidamente: 
é muito fácil com a matriz da mesa cirúrgica. Os números do 
artigo são listados em ordem numérica. O acessório 
necessário, portanto, pode ser encontrado facilmente por 
meio do seu número de artigo. Os símbolos indicam as 
informações mais importantes sobre o acessório em 
questão, p. ex., qual mesa para SO da MAQUET possui a 
interface correta para o acessório (vide exemplo abaixo).  
 
 

Além disso, a matriz indica a página onde você pode 
encontrar mais informações sobre o acessório. Se você 
não sabe o número do artigo, o índice (das páginas 
154 a 159) pode ajudá-lo a encontrá-lo. Ele lista todos 
os artigos em ordem alfabética, juntamente com seus 
números de artigo e página de catálogo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Equipamento Padrão 

 Auxiliar de posicionamento 

 Carinho para acessórios 

 Ajustado à interface da mesa cirúrgica 

 Ajustado à interface da mesa cirúrgica, mas somente em combinação com outro acessório 

 Acessório para trilho lateral 

 Acessório para trilho lateral, adequado somente para uso em combinação com outros acessórios 
 
 
 
 

Número de artigo Nome do item  Combinações  
Nome da mesa 
cirúrgica 

Cesta metálica 
 

Rolo estofado para alça de tração contrária.  

P
ág
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a 
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08020783 Cesta metálica 23 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

1000.24A0 
Rolo estofado para alça de tração 
contrária 83, 137 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1000.5600 Almofada 140                   
1000.5700 Anel para cabeça 139                   
1000.68B0 Almofada 141                   
1000.6900 Suporte duplo 140                   
1000.77A0 Travesseiro em formato de túnel 140                   
1001.28C0 Suporte para mão 129 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.40A0 Protetor para braço 46                   
1001.42A0 Suporte para braço 45 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.44E0 Dispositivo para postura do braço 44 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.44F0 Dispositivo para postura do braço 44 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.45C0 
Placa para postura da parte superior do 
braço 45, 91 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.4600 Braçadeira de retenção para braço 45 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.4700 Braçadeira de retenção para perna 76  

 

 

 

    

 

         

1001.48A0 Pulseira Weinberger 91 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.54A0 Extensão do trilho lateral 25 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.56A0 Correia para corpo 26 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.56B0 Correia para corpo 26 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.57A0 Correia para perna 76  

 

 

 

    

 

         

1001.58A0 Correia para corpo 26                   

1001.6000 Suporte para braço 44 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.63A0 Mesa para operação de mão 46 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1001.64X0 
Adaptador para tampo de mesa em fibra 
de carbono 46 � �  � �    � � � � �  � �   

1001.65A0 Suporte para perna 62, 107 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.66A0 Suporte para perna 75 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.70A0 Suporte para perna para crianças 62 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.73A0 Suporte para perna 62, 107 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.75A0 Extensor de largura da mesa 18 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.76A0 Extensor de largura da mesa 18 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.86A0 Placa para pé 20, 74 �  �  � �  � � � � � � � � �  � 

1001.86B0 Placa para pé 20, 75 �  �  � �  � � � � � � � � �  � 

1001.8700 Placa para pé 90 �  �  � �    � � � � � � � �  

1001.8800 Bota de tração 90 �  �  � �    � � � � � � � �  

1001.9000 Placa para pé para crianças 90 �  �  � �    � � � � � � � �  

1001.9100 Bota de tração para crianças 90 �  �  � �    � � � � � � � �  

1001.92C0 Suporte para axila 92 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1001.94A0 Descanso para perna 140                   

1001.97A0 Placa para pé 89 �  �  � �    � � � � � � � �  

1002.03A0 Descanso para cabeça em formato de 
ferradura 

38, 123 � �                 

1002.04B0 
Descanso para cabeça em formato de 
ferradura 38, 124 � �  � �    � �         

1002.05A0 
Suporte para cabeça para operações de 
ombro 34, 93 �    � �   � � � � � � � � �  

1002.06A0 Descanso para cabeça Haslinger  30 �  �  �  �  � � � � � � � �  � 

1002.07A0 Adaptador de descanso para cabeça 32 �  �  � � � � � � � � � � �  � � 
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1002.0800 Suporte de conexão 24, 33     �     � � � � � �   � 
1002.09C0 Suporte para ombro 18 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1002.10A0 Adaptador de suporte para cabeça 32, 93 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
1002.11A0 Suporte para nádegas 16 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
1002.11B0 Suporte para sacro-esterno-púbis 16 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
1002.11C0 Suporte lateral 16 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
1002.11D0 Rolo de suporte 16 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
1002.17A0 Suporte lateral duplo 17 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1002.18A0 Barra de suporte 24 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
1002.19C0 Aparelho para suportes para o corpo 15 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.2000 Suporte para coxa 75 �  �  �  � � � � � � � � � �  � 
1002.21C0 Suporte lateral 17 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.2300 Suporte para perna 62, 107 �  �  �  � � � � � � � � � �  � 
1002.24C0 Pulseira (dispositivo de tração para mão) 45 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.25A0 Protetor para braço 46 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.36A0 Suporte lateral 17 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1002.40A0 Braço articulado para suportes para o 
corpo 

15 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.41A0 Braço para suporte TRIMANO 3D 44, 95 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1002.54A0 Quadro para anestesia 12 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.55A0 Suporte para tubo 14 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.57A0 Tela para anestesia 13 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.5800 Adaptador 31 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
1002.59A0 Extensão de tela para anestesia 13 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
1002.6200 Descanso para cabeça 33 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
1002.65A0 Aparelho de conexão 32 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
1002.66A0 Descanso para cabeça em formato de 

ferradura 
30 

�  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1002.71A0 Descanso para cabeça em formato de 
ferradura 

34 
�  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1002.72A0 Descanso para cabeça em formato de 
ferradura 

34 
�  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1002.73A0 Descanso para cabeça 33 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
1002.74A0 Ajuste do descanso para cabeça acionado 

por motor 
30 

�    �  �  � � � � �  � �   

1002.81B0 Descanso para cabeça 34 �  �  � � � � � � � � � � � � �  
1002.81D0 Descanso para cabeça 35 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
1002.82A0 Descanso para cabeça 39, 124 � �              �   
1002.83A0 Descanso para cabeça 39, 123 � �                 
1002.86C0 Descanso para cabeça 35 �  �  � � � � � � � � � � � � �  
1002.93A0 Corrediça do cassete 23   �  �  � � � � � � � � � �   
1002.94A0 Trilho do cassete de raios-X 23   � � � � � � � � � � � � � � � � 

1002.95A0 Suporte para cassete 23   �  � � � � � � � � � � � � � � 

1003.1000 Suporte retal 19 �  �  �  � � � � � � � � � �   
1003.22C0 Grampo padrão 12 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1003.23C0 Grampo de ajuste radial 12 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 
 

 Equipamento padrão 

 Auxílio de posicionamento 

 Carrinho para acessório 

 Ajustado à interface da mesa cirúrgica 

 Ajustado à interface da mesa cirúrgica, mas 
somente em combinação com outros 
acessórios 

 Acessórios para trilho lateral 

 Acessório para trilho lateral, adequado 
somente para uso em combinação com 
outros acessórios 

 

P
ág

in
a 

 



Locais de Trabalho Cirúrgicos | ACESSÓRIOS | 147 | 
 

 

 
1003.2500 Barras de empurre 24 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1003.32C0 Mesa de instrumentos Mayo 15 � � �  � � � � � � � � � � � � � � 

1003.3300 Suportes para joelho 19, 74     �     � � � �   �   

1003.34A0 Grampo de inclinação e rotação 87 �    �     � � � � � � �   

1003.35A0 
Grampo com estribo para tração com 
rotação 87 �    �     � � � � � � �   

1003.3600 Dispositivo de plástico para pelve 92      �           �  

1003.3700 Dispositivo para tensão de parafuso 87 �    �     � � � � � � �   

1003.44A0 Vasilha para coleta de resíduos 20     �   �  � � � � � �    

1003.45D0 Conjunto para drenagem TUR 107 �    �   �  � � � �  �    

1003.46A0 Carrinho 108 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1003.4700 Placa de suporte para cabeça 33 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1003.48A0 Carrinho de suporte para acessórios 21 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1003.49B0 Montagem de placa para pé 87 �         � � � � � � �   

1003.50B0 Alça de tração contrária para tíbia 85 �    � �    � � � � � � � �  

1003.50C0 Alça de tração contrária para tíbia 85 �    � �    � � � � � � � �  

1003.5100 Barra de guiamento 86 �    � �    � � � � � � � �  

1003.5200 Placa de extensão 82      �           �  

1003.54A0 Prolongamento para barra 88 �         � � � � � �    

1003.55A0 Barra de tração 84      �             

1003.56A0 Barra de tração 84                 �  

1003.57A0 Extensão de placa para assento 83      �           �  

1003.57B0 Extensão de placa para assento 83      �           �  

1003.58B0 Grampo deslizante 84      �           �  

1003.60A0 
Dispositivo para endoprótese do 
quadril MIS 80 �     �    � � � � � �  �  

1003.61A0 Grampo de ajuste radial 12 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1003.66A0 Conjunto de extensão 80           � � �  �    

1003.67A0 Calço de extensão 89 �     �    � � � � � � � �  

1003.68X0 Cobertura de tecido 89 �     �    � � � � � � � �  

1003.69A0 Entrada de vácuo 89 �     �    � � � � � � � �  

1003.7400 Almofada 139                   

1003.87A0 Suporte para acessório 96           � � �   �   

1004.15A0 Proteção lateral 14 � � �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.23C0 Proteção para cotovelo 92 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.2400 Suporte para braços 128 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.42B0 Braço de suporte para articulação 86 �     �    � � � � � � � �  

1004.75A0 Suporte para pulso 129 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.8000 Alça de tração contrária para úmero 92 � � �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.84A0 
Dispositivo para posicionamento do 
joelho 99 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.84B0 
Dispositivo para posicionamento do 
joelho 99 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.85B0 Alça de tração contrária para fêmur 86 �    � �    � � � � � � � �  

1004.86B0 Suporte universal 88 �    � �    � � � � � � � �  
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1004.8700 Grampo para placa para perna 82 �    � �    � � � � � � � �  

1004.8800 Grampo para trilho lateral 88 �    � �    � � � � � � � �  

1004.89B0 Suporte perineal 86 �    � �    � � � � � � � �  

1004.90B0 Alça de tração contrária  83 �    � �    � � � � � � � �  

1004.91A0 Extensão do trilho lateral 25 �  �  � � � � � � � � � � � �  � 

1004.92B0 Alça de tração contrária para tíbia 85 �    � �    � � � � � � � �  

1004.93B0 Fixação do côndilo 85 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1004.9800 Dispositivo para posicionamento do úmero 91 � � � ���� � � � � � � � � � � � � � � 

1005.01B0 Apoiadores para joelho 67, 111 �    �  �   � � � �   �   

1005.03A0 Apoiadores para panturrilha 67, 111 �    �  �   � � � �   �   

1005.22A0 Trilho de extensão 26    ����               

1005.2300 Fixação da barra transversal 126 ����  ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

1005.25B0 Adaptador 127 �  �    � � � � � � �   �   

1005.2700 Elemento adaptador 126 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.3600 Grampo especial 126 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.40A0 Dispositivo de travamento para trilhos laterais 25 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.48B0 Suporte de grampo para crânio 123 �   �       � � �   �   

1005.49B0 Grampo para crânio 121 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1005.50A0 Suporte padrão 125 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.51A0 Grampo de conexão 125 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.52A0 Grampo para crânio 124 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.53B0 Pinos reutilizáveis 125 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1005.56A0 Descanso para cabeça em formato de 
ferradura 125 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.5800 Braço para suporte 31 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.62A0 Suporte padrão 122 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.63A0 Peça intermediária 122 �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

1 005.63B0 Peça intermediária 122 �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

1005.64A0 Adaptador para grampo 123 �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

1005.67A0 Pinos descartáveis 126 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1005.68A0 Suporte para perna com sobrepeso 63, 106 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.69A0 Suporte para perna para crianças para 
operação não assistida 63, 106 �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

1005.71A0 Adaptador para acessório 122 �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

1005.78C0 
Tampo para mesa cirúrgica para crianças e 
bebês 57           � � � � �    

1005.86B0 Suporte para perna para operação não 
assistida 63, 106 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1005.87B0 Suporte para perna 63, 106 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1007.03A0 Dispositivo de posicionamento para cirurgia 
da coluna 100, 118           �      �  

1007.04D0 Dispositivo de posicionamento para cirurgia 
da coluna 

101, 119 �    �    � � � � �      

1007.05A0 Apoio para assento com suporte para pelve 103, 119 ����    ����    ���� ���� ���� ���� ����      
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1007.06A0 Carrinho de suporte para acessórios 22 �                  

1007.07A0 Carrinho 101, 118     �    � � � � �   �   

1007.07D0 Carrinho 101, 119 �                  

1007.08A0 Par de barras com unidade deslizante 101, 120           � � �   � �  
1007.09AC Par de barras com unidade deslizante 102, 120     �    � �         
1007.10A0 Suporte para esterno 102, 121     �    � � � � �   � �  
1007.11A0 Suporte para tórax 102, 121     �    � � � � �   � �  
1007.12A0 Rolamento guia para tração da lateral 

da cabeça 
102, 121 

    �    � � � � �   � �  

1007.13A0 Suporte para nádegas 103, 119     �    � � � � �   � �  
1007.15A0 Suporte para acessório 91      �           �  

1007.16B0 Adaptador de descanso para cabeça 32 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1007.18B0 Placa para as costas para operações de 
ombro 

50, 94 
          � � � � � �   

1007.19BC Placa para as costas para operações de 
ombro 

51, 94     �    � �         

1007.20A0 Carrinho 51, 95     �    � � � � � � � �   

1007.21B0 Placa para as costas para operações de 
ombro 

51, 94           � �    �   

1007.22A0 Dispositivo para cirurgia da coluna 100, 118 �    �    � � � � � � � � �  
1007.23C0 Adaptador para dispositivo para coluna 100, 118 �                  
1009.01C0 Suporte para infusão 14 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1009.02C0 Dispositivo para posicionamento do 
menisco 

100 
�  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1101.6485 Correia para perna 75 
�  �  � � � � � � � � � � � � � � 

1118.50B0 Placas para perna, par 70           � � � � � �   
1130.50A0 Placas para perna, par 71        �    �  � �    
1130.53B0 Descanso para cabeça com articulação 

dupla 
35   �  � � � � � � � � � � � �   

1130.54B0 Suporte de conexão 31, 128   �  � � � � � � � � � � � �   
1130.55B0 Extensão de placa para assento 109              � �    
1130.56A0 Dispositivo para posicionamento retal 18, 74        �   � � � � �    
1130.56D0 Dispositivo para posicionamento retal 19, 74         � �         
1130.58B0 Placa para perna 70              � �    
1130.6200 Suporte de conexão 31, 128   �  � � � � � � � � � � � �   
1130.64G0 Descanso para cabeça 35   �  �  � � �   � � � � �   
1130.65A0 Painel de transferência 64, 112           � � � � � �   
1130.65B0 Painel de transferência 64, 112           � � � � � �   
1130.67B0 Descanso para cabeça 36   �  � � � � � � � � � � � �   
1130.68B0 Descanso para cabeça 36   �  � � � � � � � � � � � �   
1130.69B0 Descanso para cabeça com articulação 

dupla 
36 

  �  � � � � � � � � � � � �   

1130.70AC MAQUETMATIC 66, 110        �   � �  � � �   
1130.71B0 Peça de enchimento 66, 111                   
1130.81A0 Adaptador de descanso para cabeça 37           � � �   �   
1131.31B0 Placa de extensão 54           � �   � �   
1131.55B0 Extensão de placa para assento 109           � �    �   
1131.82A0 Adaptador para articulação 59           � � �   �   
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1132.34A0 Placa para as costas 52, 95           � � �  � �   

1132.40A0 Carrinho de suporte para acessórios 21   � � � � � � � � � � � � �   � 

1132.45A0 Placa para as costas 52, 96           � � �  � �   

1132.55A0 Placa de extensão 109             �      

1132.65A0 Painel de transferência 64, 112           � � � � � �   

1132.81A0 Adaptador de descanso para cabeça 37, 128           �  �  �    

1133.31 B1 Placa para as costas 55           � �    �   

1133.32B1 Placa para as costas 55           � �    �   

1133.33B1 Placa para as costas 57           � �    �   

1133.53BC Placas para perna, par 71        �   � � �  � �   

1133.54BC Placas para perna, par 72           � � �  � �   

1133.55BC Extensão de placa para assento 109           � �   � �   

1133.58BC Placa para perna 70, 112           � � �   �   

1133.67BC Placas para perna, par 68           � � � � � �   

1133.73BC Placas para perna, par 73           � � �      

1140.56B0 Segmento de fixação 56     �              

1150.31B0 Placa para as costas 55      �    �         

1150.32B0 Placa para as costas 56      �    �         

1150.33B0 Placa para as costas 56      �    �         

1150.34F1 Placa para as costas 51, 95      �    �         

1150.35F0 Placa para as costas 54          �      �   

1150.36A0 Adaptador de descanso para cabeça 37, 127      �    � � �    �   

1150.37B0 Placa para as costas 53, 96      �    � � �    �   

1150.38A0 Placa para tórax 57          �         

1150.39D0 Carrinho de suporte para acessórios 22   � � � � � � � � � � � � � �  � 

1150.45BC Placa multiuso em fibra de carbono 52, 97     �    � �         

1150.46A0 Placa de extensão 53, 97     �    � �         

1150.47B0 Tampo para mesa cirúrgica para crianças e 
bebês 57     �     �         

1150.51BC Placas para perna, par 67     �     �         

1150.52B0 Placas para perna, par 71        �           

1150.53BC Placas para perna, par 71     �     �         

1150.54BC Placas para perna, par 72     �     �         

1150.55HC Extensão de placa para assento 110     �     �         

1150.56AC Grampo para adaptador 65, 114     �     �         

1150.57B0 Painel de transferência 64, 113     �     �         

1150.58BC 
Extensão de placa para assento em fibra de 
carbono com placas para perna 72, 98     �     �         

1150.59AC Dispositivo de extensão 80     �     �         

1150.64B0 Placas para perna, par 68, 81 �     �     � � �    �  

1150.65B0 Placas para perna, par 68      �             

1150.66B0 Placas para perna, par 69      �             
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1150.67BC Placas para perna, par 68, 96     �     �         

1150.68BC Placa para perna 70, 111     �     �         

1150.69BC Painel de transferência 65, 114     �     �         

1150.70A0 Adaptador para acessório 99    �               

1150.71B0 Descanso para cabeça 39    �               

1150.72A0 Adaptador para acessório 52, 99    �       � � �   �   

1150.73BC Placas para perna, par 73     �     �         

1150.75AC MAQUETMATIC 67, 110     �     �         

1180.11A0 Módulo de articulação operado por motor 58 �                  

1180.11A1 Placa almofadada 58 �                  

1180.11B0 Módulo de articulação operado por motor 108 �                  

1180.11B1 Placa almofadada 108 �                  

1180.11C1 Placa para assento para urologia 108 �                  

1180.19A0 Dispositivo de extensão 80 �                  

1180.31A0 Placa para as costas 55 �                  

1180.32A0 Placa de extensão 56 �                  

1180.34A0 Placa para as costas para operações de ombro 50, 93 �                  

1180.34A0 Carrinho 50, 93 �                  

1180.35A0 Placa para as costas 54, 127 �                  
1180.36A0 Suporte de conexão para acessórios para 

posicionamento da cabeça 
38, 127 �                  

1180.37A0 Placa para as costas em fibra de carbono 53 �                  

1180.38A0 Placa de extensão universal 58 �                  

1180.39A0 Placa para as costas 54 �                  

1180.41A0 Almofada 73 �                  

1180.45A0 Placa multiuso em fibra de carbono 53, 97 �                  

1180.46A0 Placa de extensão 39, 98 �                  

1180.48B0 Placa para perna de peso leve 69 �                  

1180.50A0 Descanso para cabeça 37 �                  
1180.51A0 Grampo para adaptador com painel de 

transferência 66, 113 �                  

1180.53A0 Descanso para cabeça com articulação dupla 38 �                  

1180.54B0 Placas para perna, par 73 �                  

1180.55A0 Módulo universal 59 �                  

1180.55A1 Módulo universal 58 �                  

1180.56A0 Almofada para painel de transferência  65, 113 �                  

1180.57A0 Painel de transferência 65, 113 �                  
1180.58A0 Extensão para placa para assento em fibra de 

carbono com placas para perna 72, 98 �                  

1180.72A0 Adaptador para acessório 97 � �                 

1180.75A0 MAQUETMATIC 66, 110 �                  

1223.50B0 Placa de extensão 36         �          
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1419.01X0 Dispositivo de extensão 81          � � � � � �    

1433.34AC Placa para as costas para operações de 
ombro 50, 94                �   

1433.50AC Placas para perna, par 69, 81                �   

1433.61AC Barra de tração 84                �   

1433.62A0 Dispositivo de extensão 81                �   

1433.66AC Placa de extensão, 3 orifícios 82                �   

1433.66BC Placa de extensão, 1 orifício 82                �   

3101.7252 Soquete para placa para perna 69     ●              

4006.0100 Anel para cabeça 132                   
4006.0200 Anel para cabeça 132                   
4006.0300 Anel para cabeça 132                   
4006.0400 Anel para cabeça 132                   
4006.0500 Almofada para mesa cirúrgica 134                   
4006.0600 Almofada para mesa cirúrgica 134                   
4006.0700 Almofada para mesa cirúrgica 135                   
4006.0800 Almofada para mesa cirúrgica 135                   
4006.0900 Almofada para mesa cirúrgica 135                   
4006.1000 Auxílio de posicionamento universal  138                   
4006.1100 Auxílio de posicionamento universal  139                   
4006.1200 Almofada para braço 136                   
4006.1300 Almofada para braço 136                   
4006.1400 Almofada de suporte para perna 137                   
4006.1500 Almofada de suporte para perna 137                   
4006.1600 Almofada para calcanhar 138                   
4006.1700 Almofada para coxa 137                   
4006.1800 Posicionador lateral 134                   
4006.1900 Travesseiro para posição prona 133                   
4006.2000 Travesseiro para posição prona 133                   
4006.2100 Travesseiro para posição supina 134                   
4006.2200 Travesseiro para posição supina 133                   
4006.2300 Travesseiro 133                   
4006.2400 Protetor sacral  135                   
4006.2500 Rolo de gel para corpo 139                   
4006.2600 Almofada para braço 136                   
4006.2700 Almofada para braço 136                   
4006.2800 Almofada para panturrilha 138                   
4006.2900 Almofada para calcanhar 138                   
4009.3000 Suporte para infusão 13 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4831.001T Dispositivo de posicionamento para cirurgia 
da coluna 103, 120           � � �    �  

4995.000T Extensão do trilho lateral 25 �  �  � � � � � � � � �   � � � 
 
 
 
 

 Equipamento padrão 

 Auxílio de posicionamento 

 Carrinho para acessório 

 Ajustado à interface da mesa cirúrgica 

 Ajustado à interface da mesa cirúrgica, mas 
somente em combinação com outros 
acessórios 

 Acessórios para trilho lateral 

 Acessório para trilho lateral, adequado 
somente para uso em combinação 
com outros acessórios 
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5136.000T Carrinho 103, 120           ● ● ●    ●  

6004.20A0 Descanso para cabeça 40, 129 � �         � � �   �   

6005.25A0 Adaptador para acessório 98, 124 � �          � �   �   

6006.10B0 Protetor para braço 47                   

T393.2000 Bandeja para instrumento 15 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

T555.6000 Grampo para adaptadores, par 88     �    � � � � � � �    

T576.1000 Suporte lateral duplo 17 �  �  � � � � � � � � � � � � � � 
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Elemento adaptador 
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Extensão de tela para anestesia 
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Extensão do trilho lateral 
1001.54A0 .............................................................. 25 
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Extensão para placa para assento em fibra de carbono com placas para perna 
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Extensor de largura da mesa 
1001.75A0 .............................................................. 18 
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Fixação da barra transversal 
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Fixação do côndilo 
1004.93B0 .............................................................. 85 
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Grampo com estribo para tração com rotação 
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Grampo deslizante 
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Grampo especial 
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Grampo padrão 
1003.22C0 .............................................................. 12 
 

Grampo para adaptador 
1150.56AC .............................................................. 65, 114 
 

Grampo para adaptador com painel de transferência 
1180.51A0 .............................................................. 66, 113 
 

Grampo para adaptadores, par 
T555.6000 .............................................................. 88 
 

Grampo para crânio 
1005.48B0 .............................................................. 123 
1005.49B0 .............................................................. 121 
1005.52A0 .............................................................. 124 
 

Grampo para placa para perna 
1004.8700 ............................................................... 82 
 

Grampo para trilho lateral 
1004.8800 ............................................................... 88 
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MAQUETMATIC 

1130.70AC .............................................................. 66, 110 
1150.75AC .............................................................. 67, 110 
1180.75A0 .............................................................. 66, 110 
 

Mecanismo de ajuste do descanso para cabeça acionado por motor 
1002.74A0 .............................................................. 30 
 

Mesa de instrumentos Mayo 
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Mesa para operação de mão 
1001.63A0 .............................................................. 46 
 

Módulo de articulação operado por motor 
1180.11A0 .............................................................. 58 
1180.11B0 .............................................................. 108 
 

Módulo universal 
1180.55A0 .............................................................. 59 
1180.55A1 .............................................................. 58 
 
 

Montagem de placa para pé 
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Painel de transferência 
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1180.57A0 .............................................................. 65, 113 

 
Par de barras com unidade deslizante 

1007.08A0 ............................................................ 101, 120 
1007.09AC ............................................................ 102, 120 
 

Peça de enchimento 
1130.71B0 .............................................................. 66, 111 
 

Peça intermediária 
1005.63A0 .............................................................. 122 
1005.63B0 .............................................................. 122 
 

Pinos descartáveis 
1005.67A0 .............................................................. 126 
 

Pinos reutilizáveis 
1005.53B0 .............................................................. 125 
 

Placa almofadada 
1180.11A1 .............................................................. 58 
1180.11B1 .............................................................. 108 
 

Placa de extensão 
1003.5200 ............................................................... 82 
1131.31B0 .............................................................. 54 
1132.55A0 .............................................................. 109 
1150.46A0 .............................................................. 53, 97 
1180.32A0 .............................................................. 56 
1180.46A0 .............................................................. 39, 98 
1223.50B0 .............................................................. 36 
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Placa de extensão universal  
1180.38A0 .............................................................. 58 
 

Placa de extensão, 1 orifício 
1433.66BC .............................................................. 82 
 

Placa de extensão, 3 orifícios 
1433.66AC .............................................................. 82 
 

Placa de suporte para cabeça 
1003.4700 ............................................................... 33 
 

Placa multiuso em fibra de carbono 
1150.45BC .............................................................. 52, 97 
1180.45A0 .............................................................. 53, 97 
 

Placa para as costas 
1132.34A0 .............................................................. 52, 95 
1132.45A0 .............................................................. 52, 96 
1133.31B1 .............................................................. 55 
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1133.33B1 .............................................................. 57 
1150.31B0 .............................................................. 55 
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1180.35A0 .............................................................. 54, 127 
1180.39A0 .............................................................. 54 

 
Placa para as costas em fibra de carbono 

1180.37A0 .............................................................. 53 
 

Placa para as costas para operações de ombro 
1007.18B0 .............................................................. 50, 94 
1007.19BC .............................................................. 51, 94 
1007.21B0 .............................................................. 51, 94 
1180.34A0 .............................................................. 50, 93 
1433.34AC .............................................................. 50, 94 
 

Placa para assento para urologia 
1180.11C1 ..............................................................................108 

 
Placa para pé 

1001.86A0 .............................................................. 20, 74 
1001.86B0 .............................................................. 20, 75 
1001.97A0 .............................................................. 89 
1001.8700 ............................................................... 90 
 

Placa para pé para crianças 
1001.9000 ............................................................... 90 
 

Placa para perna 
1130.58B0 .............................................................. 70 
1133.58BC .............................................................. 70, 112 
1150.68BC .............................................................. 70, 111 
 

Placa para perna de peso leve 
1180.48B0 .............................................................. 69 
 

Placa para postura da parte superior do braço 
1001.45C0 .............................................................. 45, 91 
 

Placa para tórax 
1150.38A0 .............................................................. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Placas para perna, par 
1118.50B0 .............................................................. 70 
1130.50A0 .............................................................. 71 
1133.53BC .............................................................. 71 
1133.54BC .............................................................. 72 
1133.67BC .............................................................. 68 
1133.73BC .............................................................. 73 
1150.51BC .............................................................. 67 
1150.52B0 .............................................................. 71 
1150.53BC .............................................................. 71 
1150.54BC .............................................................. 72 
1150.64B0 .............................................................. 68, 81 
1150.65B0 .............................................................. 68 
1150.66B0 .............................................................. 69 
1150.67BC .............................................................. 68, 96 
1150.73BC .............................................................. 73 
1180.54B0 .............................................................. 73 
1433.50AC .............................................................. 69, 81 
 

Posicionador lateral 
4006.1800 ............................................................... 134 
 

Prolongamento para barra 
1003.54A0 .............................................................. 88 
 

Proteção lateral 
1004.15A0 .............................................................. 14 
 

Protetor para braço 
1001.40A0 .............................................................. 46 
1002.25A0 .............................................................. 46 
6006.10B0 .............................................................. 47 
 

Protetor sacral  
4006.2400 ............................................................... 135 
 

Pulseira Weinberger 
1001.48A0 .............................................................. 91 
 
 

Q 
 
 

Quadro para anestesia 
1002.54A0 .............................................................. 12 

 
 

R 
 
 
Rolamento guia para tração da lateral da cabeça 

1007.12A0 .............................................................. 102, 121 
 

Rolo de gel para corpo 
4006.2500 ............................................................... 139 
 

Rolo de suporte 
1002.11D0 .............................................................. 16 
 

Rolo estofado para alça de tração contrária 
1000.24A0 .............................................................. 83, 137 
 

 
S 

 
 

Segmento de fixação 
1140.56B0 .............................................................. 56 
 

Soquete para placa para perna 
3101.7252 ............................................................... 69 
 

Suporte de conexão 
1002.0800 ............................................................... 24, 33 
1130.54B0 .............................................................. 31, 128 
1130.6200 ............................................................... 31, 128 
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Suporte de conexão para acessórios de posicionamento da cabeça 
1180.36A0 .............................................................. 38, 127 
 

Suporte de grampo para crânio 
1005.48B0 .............................................................. 123 
 

Suporte duplo 
1000.6900 ............................................................... 140 
 

Suporte lateral 
1002.11C0 .............................................................. 16 
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Suporte lateral duplo 
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T576.1000 .............................................................. 17 
 

Suporte padrão 
1005.50A0 .............................................................. 125 
 

Suporte para acessório 
1003.87A0 .............................................................. 96 
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Suporte para axila 
1001.92C0 .............................................................. 92 
 

Suporte para braço 
1001.42A0 .............................................................. 45 
1001.6000 ............................................................... 44 
 

Suporte para braços 
1004.2400 ............................................................... 128 
 

Suporte para cabeça para operações de ombro 
1002.05A0 .............................................................. 34, 93 
 
 

Suporte para cassete 
1002.95A0 .............................................................. 23 
 

Suporte para cassete de raios-X 
1002.94A0 .............................................................. 23 
 

Suporte para cotovelo 
1004.23C0 .............................................................. 92 
 

Suporte para coxa 
1002.2000 ............................................................... 75 
 

Suporte para esterno 
1007.10A0 ............................................................. 102, 121 
 

Suporte para infusão 
1009.01C0 .............................................................. 14 
4009.3000 ............................................................... 13 
 

Suporte para mão 
1001.28C0 .............................................................. 129 
 

Suporte para nádegas 
1002.11A0 .............................................................. 16 
 

Suporte para nádegas 
1007.13A0 .............................................................. 103, 119 
 

Suporte para ombro 
1002.09C0 .............................................................. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suporte para perna 
1001.65A0 .............................................................. 62, 107 
1001.73A0 .............................................................. 62, 107 
1002.2300 ............................................................... 62, 107 
1005.87B0 .............................................................. 63, 106 
 

Suporte para perna com sobrepeso 
1005.68A0 .............................................................. 63, 106 
 

Suporte para perna para crianças 
1001.70A0 .............................................................. 62 
 

Suporte para perna para crianças para operação não assistida 
1005.69A0 .............................................................. 63, 106 
 

Suporte para perna para operação não assistida 
1005.86B0 .............................................................. 63, 106 
 

Suporte para pulso 
1004.75A0 .............................................................. 129 
 

Suporte para sacro-esterno-púbis 
1002.11B0 .............................................................. 16 
 

Suporte para tórax 
1007.11A0 ............................................................ 102, 121 
 

Suporte para tubo 
1002.55A0 .............................................................. 14 
 

Suporte perineal 
1004.89B0 .............................................................. 86 
 

Suporte retal 
1003.1000 ............................................................... 19 
 

Suporte universal 
1004.86B0 .............................................................. 88 
 

Suportes para joelho 
1003.3300 ............................................................... 19, 74 
 
 

T 
 
 

Tampo para mesa cirúrgica 
4006.0500 ............................................................... 134 
4006.0600 ............................................................... 134 
4006.0700 ............................................................... 135 
4006.0800 ............................................................... 135 
4006.0900 ............................................................... 135 
 

Tampo para mesa cirúrgica para crianças e bebês 
1005.78C0 .............................................................. 57 
1150.47B0 .............................................................. 57 
 

Tela para anestesia 
1002.57A0 .............................................................. 13 
 

Travesseiro 
4006.2300 ............................................................... 133 
 

Travesseiro em formato de túnel 
1000.77A0 .............................................................. 140 
 

Travesseiro para posição PRONA 
4006.1900 ............................................................... 133 
4006.2000 ............................................................... 133 
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Travesseiro para posição supina 
4006.2100 ............................................................... 134 
4006.2200 ............................................................... 133 
 

Trilho de extensão 
1005.22A0 .............................................................. 26 
 

Tubo horizontal 
1004.42B0 .............................................................. 86 
 
 

U 
 
 

Unidade de base 
1005.62A0 .............................................................. 122 
 
 

V 
 
 

Vasilha para coleta de resíduos 
1003.44A0 .............................................................. 20 
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FORMULÁRIO DE PEDIDO 

 
 
 
 
 

Remetente  Número do cliente 

 Contato 

 Fone / Fax 

 E-mail 

Endereço para entrega Hospital 

 Rua e Nº. 

 Código Postal, cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Eu gostaria de obter informações 
adicionais de: 

� Por favor, me envie uma oferta de:  � Eu gostaria de pedir os seguintes produtos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número do artigo 
 

 Nome do artigo 
 

 Quantidade 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, assinatura 
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FORMULÁRIO DE PEDIDO 

 
 
 
 
 

Remetente  Número do cliente 

 Contato 

 Fone / Fax 

 E-mail 

Endereço para entrega Hospital 

 Rua e Nº. 

 Código Postal, cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Eu gostaria de obter informações 
adicionais de: 

� Por favor, me envie uma oferta de:  � Eu gostaria de pedir os seguintes produtos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número do artigo 
 

 Nome do artigo 
 

 Quantidade 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, assinatura 
 



| 166 | ACESSÓRIOS | Locais de Trabalho Cirúrgicos 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para contato local: 
Favor acessar nosso Website  
www.maquet.com 

 
 
MAQUET GmbH & Co. KG  
Kehler StraIße 31  
76437 Rastatt, Alemanha  
Fone:  +49 (0) 7222 932-0 
Fax:  +49 (0) 7222 932-571 
info.sales@maquet.de  
www.maquet.com 

 
 
 
 
 
 
 
O GRUPO GETINGE é um fornecedor líder global de equipamentos 
e sistemas que contribuem para a melhoria da qualidade e do custo-
benefício no âmbito dos cuidados com a saúde e nas ciências da 
vida. Operamos sob as três marcas ArjoHuntleigh, GETINGE e 
MAQUET. A Arjo-Huntleigh é centrada na mobilização e soluções de 
gestão de feridas. A GETINGE fornece soluções para o controle de 
infecções no âmbito dos cuidados com a saúde e de prevenção de 
contaminação no âmbito das ciências da vida. A MAQUET é 
especializada em soluções, terapias e produtos para intervenções 
cirúrgicas, cardiologia intervencional e cuidados intensivos. 

 
 

®
 M

A
Q

U
E

T
 é

 u
m

a 
m

ar
ca

 r
eg

is
tr

ad
a 

da
 M

A
Q

U
E

T
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 –

 R
eg

.Q
U

G
:M

S
W

-K
G

-1
00

00
00

0-
E

N
-2

 D
ire

ito
s 

au
to

ra
is

 d
a 

M
A

Q
U

E
T

, R
as

ta
tt 

• 
10

00
 –

 0
1 

/ 1
2 

– 
S

uj
ei

to
 a

 m
od

ifi
ca

çõ
es

 d
ev

id
o 

ao
 d

es
en

vo
lv

im
en

to
 té

cn
ic

o.
 


