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Desde 1838, a MAQUET tem sido o líder na concepção 

e no fabrico de mesas de operações profissionais de alta 

qualidade. Com 170 anos de experiência, a MAQUET tornou-

se num dos fornecedores líderes mundiais de equipamento 

de infra-estruturas de salas de operações e, recentemente, 

de acessórios de tratamento terapêutico.

Com as suas três divisões (cuidados cardiovasculares, 

cuidados intensivos e espaços de cirurgia), a MAQUET 

oferece soluções inovadoras em várias especialidades 

médicas que os profissionais de saúde conhecem e em que 

confiam.

Beneficiando da versatilidade da concepção, a nova 

ALPHACLASSIC PRO é o multiusos de topo: como acontece 

com todos os modelos CLASSIC, a capacidade de a mesa 

descer a níveis muito baixos proporciona uma altura 

de trabalho con-fortável e ergonómica para o cirurgião 

sentado. Graças ao excelente deslocamento longitudinal, 

é assegurado um acesso excepcional à máquina de raios 

X. São possíveis aplicações adicionais através da placa para 

dorso motorizada e as unidades de controlo retroiluminadas 

facilitam o trabalho em ambientes escuros (MIS). Uma das 

muitas vantagens a explorar. 

MAQUET – The Gold Standard.

FABRICADO POR PROFISSIONAIS - PARA PROFISSIONAIS
MAQUET – THE GOLD STANDARD
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Materiais de qualidade superior: as placas de metal e de 

fibras duras especiais asseguram uma utilização estável a longo 

prazo sob carga máxima (360 kg / 794 lbs). Todas as superfícies 

são fáceis de limpar e desinfectar. Desde a cabeça até ao pés, 

as placas radiotransparentes proporcionam imagens de raios X 

limpas, sem interferência de pegas ou outras barreiras.  

As almofadas em SFC de 80 mm de camada múltipla oferecem aos pacientes 

uma protecção extraordinária contra complicações relacionadas com a 

pressão. Um padrão MAQUET para conforto excepcional.

Estrutura em aço inox e liga de alumínio de alta qualidade para máxima 

estabilidade e durabilidade.

PROFISSIONAL POR PROFISSIONAIS
QUALIDADE MAQUET
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Interfaces universais com um clique rápido: a geometria 

idêntica dos pontos de montagem oferece uma excelente 

flexibilidade em todas as configu rações: é possível intercambiar 

facilmente a placa para pernas e a placa para dorso de 

extensão com um único clique. É possível instalar, assim, uma 

grande variedade de acessórios MAQUET com o sistema de 

clique rápido (sem parafusos), o que poupa tempo e aumenta a 

confiança na utilização.

Placa para dorso radiotransparente sem quaisquer barreiras, canal de cassetes 

integrado. 

Remoção segura pelos dois lados e reacção táctil clara de inserção correta.

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL
OPERAÇÃO SEGURA E CONFORTÁVEL
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DIVERSIDADE PROFISSIONAL
CONFIGURAÇÕES CIRÚRGICAS VERSÁTEIS

Montagem modular: graças às interfaces universais e aos 

inúmeros acessórios MAQUET, a ALPHACLASSIC PRO 

proporciona várias configurações dos tampos das mesas. É 

possível uma adaptação a todas as aplicações e tipos de corpo, 

mais alto ou baixo, mais ou menos pesado. 

Encosto de cabeça para placa para dorso. Placa para dorso superior para placa para dorso 

inferior.

Placa para pernas para placa de assento.



Un idade  de  con t ro lo  a  i nd ica r  a  pos ição 

NORMAL.

O comando por cabo, o comando IV e o comando 

a pedal são opcionais; o painel "override" está 

incluído de origem.

Un idade  de  con t ro lo  a  i nd ica r  a  pos ição 

INVERSA.

ESCURO PROFISSIONAL
VISIBILIDADE EM TODAS AS SITUAÇÕES

Unidades de controlo retroiluminadas - luz na escuridão: 

o trabalho numa sala de operações escurecida, como por 

exemplo durante um procedimento MIS, torna-se fácil graças 

ao painel retroiluminado. Todas as funções disponíveis são 

destacadas. Em combinação com ícones evidentes, tal 

proporciona ao utilizador uma indicação intuitiva para uma 

operação segura. Integração de FLEX/REFLEX e nível 0 para 

um posicionamento rápido. 
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1200mm 1100mm

Posição INVERSA Posição NORMAL

ESPAÇO PROFISSIONAL
ACESSO PERFEITO A RAIOS X

Deslocamento mais longo:  com um ext raord inár io 

deslocamento long-itudinal de 310 mm (opcional), o acesso ao 

braço C é optimizado, permitindo o acesso a raios X da virilha 

à cabeça. Até 1100 mm em posição NORMAL e 1200 mm em 

posição INVERSA.  



Com a placa para dorso mais curta e o módulo para os ombros, cujas secções laterais são removíveis lateralmente, é possível mover, revelar e posicionar 

facilmente os braços superiores durante uma cirurgia minimamente invasiva (Minimal Invasive Surgery (MIS)) no ombro.

POSICIONAMENTO PROFISSIONAL
PERITA EM INTERVENÇÕES NOS OMBROS

Excelente para procedimentos MIS nos ombros: a pensar 

nas intervenções nos ombros, é possível montar ambos os 

tipos de secções para os ombros da MAQUET na posição 

NORMAL ou INVERSA. 
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MUDANÇA PROFISSIONAL
MAIS POSSIBILIDADES

ALPHACLASSIC PRO
ERGONOMIA PROFISSIONAL

Posição super baixa graças ao ajuste flexível do tampo da mesa.Altura ideal para o cirurgião e para a equipa cirúrgica.

Normal ou inversa? Ao trocar as secções do dorso e 

das pernas, a ALPHACLASSIC PRO adquire capacidades 

Ajuste ergonómico da altura: com uma capacidade de 

ajuste em altura de 600 mm a 950 mm, os cirurgiões podem 

encontrar, em pé ou sentados, uma altura de trabalho 

ergonómica durante a cirurgia com a ALPHACLASSIC PRO. A 

combinação inteligente dos ângulos do tampo da mesa com os 

comprimentos das secções permite possibilidades únicas. 

significativas de acesso a raios X na configuração padrão 

para cumprir os requisitos para exames com braço C. 
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ALPHACLASSIC PRO
POSIÇÕES DO PACIENTE

Posição de coluna em NORMAL.

Posição de litotomia com apoio de pernas Goepel para cirurgia ginecológica.

Posição de cadeira de praia com módulo para os ombros.

Posição de coluna com módulo de fibra de carbono para acesso orbital (360°) 

do braço C.

Posição de litotomia com extensão do assento para cirurgia urológica.

Neurocirurgia em posição extremamente baixa.
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ALPHACLASSIC PRO
POSIÇÕES DO PACIENTE

Posição lateral para cirurgia renal.

ALPHACLASSIC PRO com dispositivo de extensões para cirurgia de trauma.

Tampo da mesa mais curto em posição INVERSA.

Posição para cirurgia minimamente invasiva com excelente liberdade de 

acesso.

ALPHACLASSIC PRO com estrutura para coluna vertebral.

Tampo da mesa mais curto em posição NORMAL.
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ALPHACLASSIC PRO
EXEMPLO DE ACESSÓRIOS
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SERVIÇOS ABRANGENTES 
MCARE SERVICES
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ALPHACLASSIC PRO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALPHACLASSIC PRO

Deslocamento longitudinal 310 mm 600 mm – 950 mm

360 kg (794 lbs) 25°

2140 mm 15°

590 mm +70°/-40°

Altura sem almofadado

Capacidade de carga máx. Trendelenburg/Trendelenburg inversa

Comprimento da mesa Inclinação para ambos os lados

Largura da mesa  
(entre as guias laterais) Placa para dorso inferior



O GRUPO GETINGE é fornecedor mundial, líder em equipamentos 
e sistemas que contribuem para a qualidade e a relação 
custo benefício em tratamentos de saúde e ciências naturais. 
Trabalhamos com as três marcas ArjoHuntleigh, GETINGE e 
MAQUET. A ArjoHuntleigh mantêm em foco a mobilidade dos 
pacientes e provê soluções para o cuidado de feridas.  A GETINGE 
fornece soluções para o controle de infecções em tratamentos de 
saúde e na prevenção da contaminação em ciências naturais. A 
MAQUET é especializada em soluções, terapias e produtos para 
intervenções cirúrgicas, cardiologia intervencionista e cuidados 
intensivos.
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Subsidiaries

Portugal:
MAQUET Portugal, Lda.
Rua Poeta Bocage, n.ş 2 – 2G
1600-233 Lisboa, Portugal
Phone: +351 214 189 815

MAQUET (Suzhou) Co., Ltd.
No.158 Fangzhou Road,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou, P.R.China 215024
Phone: +86 (0) 512 62839880
Fax:     +86 (0) 512 62838861
www.maquet.com


