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TECNOLOGIA MÉDICA DE VANGUARDA, 
MAIOR RENTABILIDADE EM TERMOS ECONÔMICOS
MAQUET - THE GOLD STANDARD

O trabalho no centro cirúrgico é um trabalho em equipe. 

Para atingir o mais alto grau de segurança nos processos den-

tro do centro cirúrgico, cada manobra deve ser realizada com 

perfeição, o pessoal e os aparelhos devem funcionar em abso-

luta harmonia. É esta a razão pela qual a MAQUET pensa em 

sistemas e pela qual ampliou sua competência para atender às 

três áreas: ambientes cirúrgicos, cardiopulmonar e unidades de

terapias intensivas.

A MAQUET oferece em tecnologia médica, soluções para cen-

tros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, que garantem o 

tratamento ideal do paciente e o máximo conforto para o traba-

lho da equipe. Soluções em termos econômicos geram maiores

benefícios a longo prazo. O portifólio de produtos da MAQUET 

é o fundamento para a definição deste novo padrão, que deter-

minará no futuro as normas de qualidade, confiabilidade, inova-

ção e serviço.

MAQUET - The Gold Standard.
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 O SUCESSO DA OPERAÇÃO COMEÇA COM 
A PERFEITA COLOCAÇÃO DO PACIENTE.
O SISTEMA DE MESAS DE OPERAÇÕES ALPHAMAQUET 1150

Cada intervenção requer novas exigências:  

  

 

 O sistema de mesas de 

operações ALPHAMAQUET 1150, está, entretanto, preparado para 

atender os requisitos seletivos das diferentes disciplinas cirúrgicas 

oferecendo uma variedade quase sem limites de possibilidades para 

a colocação idônea do paciente.

Por sua vez, a ampla gama de acessórios dá suporte ao trabalho do 

especialista. Além disso, para a linha ALPHAMAQUET 1150, está à 

disposição a mais completa série de acessórios  rádio-permeáveis em 

fibra de carbono do mundo. O resultado: 

excelentes imagens intra-operatórias.

Pesos de pacientes de até 360 kg: Cada paciente requer conforto e 

segurança. Tanto devido à sua flexibilidade como à sua estabilidade, a

ALPHAMAQUET 1150 cria um novo padrão. 

O sistema dessas mesas de 

operações permite colocação 

de pacientes com um peso de

até 225 kg (mais 20 kg 

para acessórios), que em 

determinadas condições 

pode atingir até 360 kg.

Tampo universal: Fácil posicionamento

fisiologicamente correto do paciente unido

a um extraordinário conforto de manuseio.

Tampo   universal II: Alto conforto para

paciente e cirurgião - o acionamento 

motorizado dos porta-pernas permite 

ajustes intra-operatórios de colocação.

Tampo

vascular e ortopedia:

 de operação para urologia, cirurgia

 Ajustes de precisão 

para paciente e cirurgião, por exemplo, 

graças ao deslocamento longitudinal de 

400 mm e à elevação do encosto.

Tampo

vascular, radiologia intervencionista, 

ortopedia e traumatologia:

 de operações para cirurgia 

 Rádio-

permeabilidade radial em 360° por superfície 

central em fibra de carbono sem bastidor.

Tampo  

e ortopedia:

 de operações para cirurgia vascular

 Como alternativa econômica 

caso se requeira um alto grau de estabilidade 

para o paciente e um amplo espectro de espaço

de movimento para o cirurgião.

Tampo de operações com Maquetmatic: 

Prancha para cirurgia geral e CMI, de no 

máximo 6 seções, com Maquetmatic, uma 

combinação de placa de apoio para perna e 

porta-pernas de 4 seções.

Tampo

cabeça: 

 de operações para intervenções na

Sistema flexível para intervenções 

neurocirúrgicas, ORL e maxilo-faciais.

Tampo -

matologia e ortopedia: 

 universal de operações para trau

Excelentes condições

de trabalho para a equipe cirúrgica e o

emprego do arco em C.

1150.30

1150.15

 
1150.19

1150.22

1150.23

1150.25

1150.16

1150.20
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ALPHAMAQUET 1150: Uma 
mesa de operações universal 
para todas as disciplinas 
cirúrgicas. 



 

A EXTRAORDINÁRIA POTÊNCIA É DEMONSTRADA EM 
DETALHES ORIENTADOS NA PRÁTICA
AS VANTAGENS DA ALPHAMAQUET 1150

Excelente desenho do acolchoado: O 

acolchoado solapado de segurança 

cobre completamente todas as peças 

de metal e as articulações do tampo: 

uma proteção excepcional do paciente

em cirurgia AF,

Foles ocultas: O revestimento fechado 

da coluna garante excelentes condições 

higiênicas e reduz os custos de limpeza 

e desinfecção.

Fácil limpeza por meio de máquina: O 

tampo e o carrinho de transporte, bem 

como os acessórios da versão lavável 

podem ser descontaminados por meio de

máquina. Isto significa: um máximo padrão 

em higiene.
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A olho nu: Confiabilidade operacional e fácil manipulação criam as 

melhores condições de trabalho para a equipe cirúrgica. A coluna 

central da mesa de operações e a construção modular dos tampos 

permitem sua adaptação à todas as disciplinas cirúrgicas. Graças 

aos bem concebidos acessórios, pode-se estabelecer qualquer colo-

cação do paciente de forma rápida e segura.

A partir da primeira colocação em serviço: Longa vida útil, 

fácil limpeza e desinfecção, bem como ganho de tempo nas fa-

ses pré e pós-operatórias garantem uma relação 

custo-rendimento exemplar desde o ponto de vista econômico.

Potência e suavidade: Os 
motores elétricos de alta potên-
cia garantem segurança eficaz de 
funcionamento. A suavidade do 
arranque continuo eletronica-
mente controlado protege o mo-
tor e garante uma colocação em 
funcionamento isenta de vibra-
ções - para um posicionamento 
mais suave do paciente.

Recolhimento dos tampos 
controlado por sensores:  
O tampo pode ser posicionado
em qualquer sentido sobre a co-
luna, reconhecendo a sua orien-
tação e automaticamente fixan-
do-o com travas de segurança 
e reajustando as teclas dos ele-
mentos de comando de forma
correspondente. A fixação dos
tampos é controlada eletronica-
mente.

Superfície de alta qualidade: O
polimento eletrolítico de todas as 
peças de aço fino as torna mais 
homogêneas e lisas. Conseqüen-
temente, a superfície é mais 
higiênica e menos porosa.O re-
vestimento da coluna e os de-
mais componentes metálicos da
mesa são constituídos inteiramen-
te de aço cromo-níquel inoxidável,
garantindo longo tempo de serviço
do sistema.
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Transbordo: A eclusa de pacientes TRANSMAQUET torna 

necessário um só transbordo pré- e pós-operatório do 

paciente. Isto implica comodidade, higiene e segurança para

paciente e equipe. Enquanto no centro cirúrgico continua-se

operando, o próximo paciente é recolhido na eclusa e levado

à sala de indução.

Narcose: Excelentes condições de trabalho para a anestesia. 

O comando externo opcional permite ajustar o tampo tam-

bém de fora do centro cirúrgico, por exemplo, para elevar o 

respaldo para a anestesia de indução.

Transferência de tampos: As transferências de tampos po-

dem ser realizadas por apenas uma pessoa. A seqüência 

operativa foi concebida para execução rápida com máxima 

segurança. Por exemplo, através do recolhimento opcional 

da tampo através de qualquer um dos lados ou pela fixação 

automática dos tampos controlada por sensores.

Transporte de pacientes:  -

 

 Os carrinhos de transporte dispõ

em de uma extraordinária facilidade de manejo permitindo 

manobras de precisão com um mínimo de esforço.

Preparação dos tampos: Todas as mesas de operações e 

os acessórios de série da MAQUET são descontaminados 

por meio de máquina. De acordo com a alta qualidade do 

material a ser tratado, a máquina de descontaminação 

CLEANMAQUET é responsável pelo processo de limpeza e 

desinfecção e aumenta á segurança o e rendimento econô-

mico de maneira automática.

VALIOSO GANHO DE TEMPO É UMA QUESTÃO DE ORGANIZAÇÃO
O SISTEMA DE CIRCULAÇÃO COM ALPHAMAQUET 1150
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O conceito  de circulação de pacientes na área  

cirúrgica reduz os gastos:    

 

MAQUET

 Há anos a MAQUET aprimora o 

desenvolvimento dos processos operacionais no centro cirúr-

gico. O conceito de circulação da MAQUET permite encurtar 

os tempos de

do, intubação, intervenção, extubação e limpeza - cada fase 

se conecta à seguinte sem perda de tempo para realizar as 

mudanças.

 espera entre uma intervenção e outra. Transbor-

1. Transbordo

2. Anestesia

3. Intervenção

4. Extubação

5. Transbordo à cama do serviço / eclusa de pacientes

6. Planta de acondicionamento / descontaminação por meio de Máquina

O conceito de circulação da MAQUET permite pleno rendimento e flexibilidade 

na utilização dos centros cirúrgicos.
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A SOLUÇÃO PARA TODOS OS REQUISITOS
CONTROLE E OPERAÇÃO DA ALPHAMAQUET 1150

Voice-Control: A interface de infraver-

melho incorporada à mesa de opera-

ções permite seu acionamento com o 

sistema de controle de voz Karl Storz 

OR1. Todas as funções são operáveis 

pelo controle de voz.

Touchscreen: O sistema de aciona-

mento Karl Storz OR1 dispõe ainda de

uma tela tátil. Todas as funções são 

operáveis a partir da zona estéril.

Quick-Set: Parâmetros básicos 

pré-selecionados permitem ao cirurgi-

ão ativar para cada aplicação cirúrgica 

uma configuração de aparelhos 

pré-definida a critério.

® Karl Storz Or1  :

 

 

Acionamento variável:

 Os requisitos em tecnologia médica cres-

cem dia-a-dia. Por isso que a MAQUET presta especial 

atenção nas opções de ampliação e modernização. Interfa-

ces padrão garantem, por exemplo, a compatibilidade com 

modernos sistemas de controle no centro cirúrgico também 

para futuras gerações.

 Todas as funções motorizadas do 

sistema de mesas de operações ALPHAMAQUET 1150

podem ser acionadas por diferentes comandos: O coman-

do prático com cabo ou a versão em infravermelho 

garantem  acionamento seguro inclusive à longas distân-

cias. O interruptor de três pedais basculantes permite 

operar os ajustes de altura, inclinação e colocação com 

as mãos livres. É possível conectar na coluna da mesa o

comando com cabo e o comando por pedal ao mesmo tem-

po. Além disso, possui painel digital para a visualização de

erros de operação e informações. Adicionalmente, painel de

emergência, localizado na coluna.

Fibra de carbono CFK  o material rádio-permeável:

Perfeita Integração:

 Sem-

pre e quando for requerido a MAQUET emprega, por sua 

grande solidez e extraordinária rádio-permeabilidade CFK 

(matéria sintética reforçada com fibra de carbono). Isto 

ocorre especialmente em traumatologia, ortopedia e cirurgia 

vascular. Para quase todas as mais relevantes indicações é

possível criar com modernos intensificadores  também com 

técnica tridimensional imagens praticamente sem interferên-

cias perturbadoras.

 Como alternativa adicional a mesa de 

operações pode ser acionada por um quadro de comando 

mural (inclui carregador para controle IR). Esta opção ofere- 
ce, além do acionamento direto de todos os ajustes motoriza-

dos, outras funções como a possibilidade de armazenar dez

posições individuais da mesa. Por esta razão, a transmissão

de dados não é realizada por meio de radiofusão, e sim, por

meio de sinais infravermelhos. Também se pode utilizar o 

painel de comando auxiliar na coluna da mesa, por exemplo,

em casos de emergência de não se encontrar o comando 

manual.
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A MAQUET abre caminho à tecnologia 

radiográfica de amanhã. Isentas de 

estruturas metálicas, os diversos tampos e 

acessórios são rádio-permeáveis em 360°, 

atendendo assim os requisitos para o 

emprego dos mais modernos arcos em C 

com técnica 3D.



BASE SEGURA PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E 
DIVERSIDADE DE APLICAÇÕES
AS COLUNAS DAS MESAS ALPHAMAQUET 1150

Colunas estacionárias: Giratórias em

aprox. 350°, bloqueáveis em qualquer 

posição. Facultativamente sobre placa

base embutida, hermética a líquidos, 

ao nível do chão ou versão com placa

base sobreposta para simplificar a 

montagem sobre o chão acabado.

Coluna portátil:

 

 A coluna pode ser 

deslocada junto com o painel por 

meio de um carrinho de transporte 

para ser colocada em outro lugar. Ali-

mentação por baterias integradas 

no pé da coluna; capacidade para 

mínimo de uma semana de emprego 

cirúrgico.
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Robusta embora flexível: O que aparentemente se con-

tradiz, é algo comum nas colunas das mesas de operações 

ALPHAMAQUET 1150. Estacionária, portátil ou de platafor-

ma móvel - em todos os casos a coluna é o núcleo central 

e estável do sistema de mesas de operações. Nos casos 

de “pesos pesados” as colunas 1150.02 podem carregar 

sob determinadas condições pacientes de até 360 kg - 

com plena funcionalidade eletromecânica.

Precisão como força propulsora: Em todas as colunas, qua-

tro motores redutores de acionamento eletromecânico condu-

zem os ajustes de elevação, inclinações laterais e frontais. To-

dos os movimentos se iniciame param de forma suave sem 

vibrações, graças à regulagem eletrônica contínua dos moto-

res. Outra vantagem quanto à comodidade: as velocidades 

dos ajustes orientadas na prática.

Todas as características técnicas podem ser encontradas 
nas páginas 22/23.

Coluna de plataforma móvel: 
Disposta de um mecanismo próprio 
de translação, esta coluna pode ser 
deslocada por completo com o 
paciente sobre a prancha. Para 
maior flexibilidade, por exemplo, 
para posicionamento ulterior do 
paciente abaixo do fluxo de ar do 
sistema laminar do teto.
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SOLUÇÕES INTERDISCIPLINARES
ALPHAMAQUET E AWIGS / VIWAS

A mais rápida ação de socorro, a melhor assistência médi-

ca:

- 

 Com AWIGS / VIWAS a MAQUET criou um trabalho 

interdisciplinar de novas dimensões. A AWIGS (Advanced 

Workplace for Image Guided Surgery) e a ViWAS (Vascular In-

terventional Workplace for Advanced Surgery) são sinônimos 

de sistemas de operações únicos no mundo, que permitem pe-

la primeira vez a partir de uma só estação de trabalho realizar o

diagnóstico, a intervenção e o controle do 

rádio-permeável de transferência dos tampos pode ser igual-

mente utilizada para o carro de transporte e o tomógrafo com-

putadorizado e dá lugar à fusão de disciplinas: tratamento 

cirúrgico e controle simultâneo com técnica de imagens. 

ALPHAMAQUET 1150 é compatível com AWIGS / VIWAS e 

desde o momento do diagnóstico preliminar melhora o nível de 

assistência médica.

resultado. As placas 
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Mais liberdade de ação, maior êxito:

O travamento da mesa sobre a coluna é reali-

zado de maneira automática por meio de tra-

vas de segurança, controlado eletronicamente.

A possibilidade de combinar os eficazes sis-

temas da MAQUET viabiliza novos avanços em 

assistência médica e administração do centro

cirúrgico. A compatibilidade dos sistemas 

permite à equipe cirúrgica a livre escolha do 

centro cirúrgico (AWIGS / VIWAS ou 

ALPHAMAQUET 1150). Graças à prancha de 

transferência, elimina-se o perigo de 

transbordos.

O paciente é colocado sobre o tampo rádio-

permeável em 360° e é trasladado suavemen-

te sem a necessidade de transbordos do car-

rinho de transporte à respectiva mesa de 

operações. Desta forma, aumenta-se o grau 

de utilização dos centros cirúrgicos e se ga-

nha um tempo valioso para salvar vidas.



O PROGRAMA QUE COBRE TODAS 
AS EXIGÊNCIAS
AS PRANCHAS DE OPERAÇÕES ALPHAMAQUET

Construção de alta qualidade: Os tampos ALPHAMAQUET 

1150 foram especialmente desenvolvidos para seu emprego 

eficaz em centro cirúrgicos modernos. A transferência da pran-

cha à coluna da mesa de operações é realizada com o carrinho

de transporte por qualquer dos lados frontais. A função de co-

locação a 0 automática nivela na horizontal todos os movimen-

tos acionados por motor. Os barras laterais de padrão europeu

(10 x 25 mm), ou como opção em padrão americano, como 

ainda barras para a introdução de cassetes radiográficos abai-

xo da prancha são padrão.

Conforto na colocação e descontaminação mecânica: Os 

colchões divididos em seções são ou de espuma PUR integra-

da ou de SFC. Os últimos, com núcleo de espuma especial 

Special-Foam-Core, se adaptam perfeitamente à anatomia do

paciente por seu efeito termo-modelável em relação à tempe-

ratura e ao peso do paciente, permitindo uma melhor  distribui-

ção da pressão A fixação 

. As

placas acolchoadas em PUR são apropriadas para a descon-

taminação por meio de máquina. Ambas as versões são rádio-

permeáveis, eletrocondutoras e totalmenteisentas de látex.

por velcro assegura mais conforto e

segurança ao paciente, pois dispensa pinos de colocação

Tampo universal modular 1150.30: Tampo universal de operações para múlti-

plas aplicações. Composta por placa de assento e respaldo inferior para comple-

mentar com módulos para as diferentes disciplinas cirúrgicas. Construção em aço

cromo-níquel, com barras laterais e trilho para cassetes radiográficos. Posição 0 

automática para todas as funções acionadas por motor.

Tampo universal 1150.19: seção de tronco individual com colchão SFC. Aciona-

mento por motor do deslocamento longitudinal de 425 mm e dos ajustes para 

subir / descer placas de apoio para pernas / porta-pernas individual

ou simultaneamente.

Tampo universal para traumatologia e ortopedia 1150.20:

 

 de máx. 10 seções. 

Placa de encosto inclinável por motor em aprox. 70°. Placa de assento com duas

peças de compensação que podem ser retiradas pelos lados. Par de placas 

apoio para pernas desmontáveis, além das placas de extensão, com duas articu-

lações giratórias respectivamente; acessórios básicos incluídos no fornecimento. 

Acolchoado PUR; colchões SFC como opção.

Tampo para intervenções na cabeça 1150.25: de Max. 5 seções: placa de 

cabeça, respaldo de dois segmentos, assento e placa apoio para pernas fixa. 

Acionamento por motor de deslocamento longitudinal de 275 mm e do encosto

para cima/ abaixo. Ajuste manual suportado por mola à gás da placa de apoio 

para as pernas. Tampo composto por placas acolchoadas de espuma integral 

PUR.
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Tampo para cirurgia vascular, radiologia intervencionista, ortopedia e 
traumatologia 1150.16: superfície de uma só peça. Sem bastidor, em matéria 
composta de fibra de carbono (CFK) sobre construção de metal leve. A super-
fície em fibra de carbono dispõe de deslocamento por motor no sentido longi-
tudinal de 1200 mm e transversal de 200 mm. Colchão fixo SFC.

Tampo para urologia, ortopedia e cirurgia vascular 1150.23: plano de 2 seções
com subida manual do encosto de aprox. 30º suportada por mola à gás. Desloca-
mento longitudinal por motor de 400 mm. Colchão fixo SFC.

Tampo universal para cirurgia geral e CMI 1150.22A0: de máx. 6 
seções: placa de cabeça, plano central e placas apoio para as 
pernas/ porta-pernas Maquetmatic de 4 seções. Tampo com deslo-
camento longitudinal por motor em 475 mm. Sistema Maquetmatic 
integrado no tampo, composto por quatro placas acolchoadas indivi-
dualmente desmontáveis. Manuseio por uma só mão dos movimentos
conjuntos de subida/ descida.

Tampo para ortopedia, cirurgia vascular e traumatologia 1150.15: seção de 
tronco de uma só peça, deslocamento longitudinal motorizado de 475 mm. 
Colchão SFC

Tampo para pediatria 1140.14:
 

 de duas seções, tronco e placa apoio para as
pernas desmontável. Superfície com colchões SFC de 365 mm de largura e 
deslocamento longitudinal manual de 440 mm.

Tampo para oftalmologia 1140.17: Com elevação da seção de ombros para 
apoiar de forma eficaz a coluna cervical do paciente. A placa de cabeça é 
ajustável em altura por meio de duas manivelas retrateis, além de dispor de 
ajuste de frenagem de inclinação por alavanca excêntrica; largura aprox.
600 mm, colchão SFC.

As ilustrações incluem acessórios especiais.
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EXCELENTES PROPRIEDADES DE LOCOMOÇÃO
OS CARRINHOS DE TRANSPORTE 
ALPHAMAQUET 1150

Diversidade no transporte: Para os tampos do sistema de 

mesas de operações ALPHAMAQUET 1150 bem como para 

as do sistema BETAMAQUET 1140  estão à disposição três 

diferentes tipos de carrinhos de transporte: o carrinho de

transporte 1146.60A0 de desenho rígido, o 1146.61A0 com 

ajustes de inclinação (trendelenburg: 15º / trendelenburg

reverso: 15º) e o 1146.62A0 que além do ajuste de inclina-

ção é ajustável também na altura (17cm). Com 04 rodízios

basculantes  de 125mm de diâmetro e com sistema de con-

dução para estabilidade na marcha em linha reta e curvas. 

Todos os carrinhos de transporte são caracterizados por suas 

excelentes qualidades de locomoção, são deslocáveis em 

sentido longitudinal e transversal e estão dimensionados de 

forma segura.

Para carregar pacientes de até 225 kg opcionalmente 360 kg +

20 kg de acessórios. Uma rodinha condutora adicional, monta-

da no centro, garante o bom comportamento em curvas de 

raio estreito e facilita a locomoção em linha reta, enquanto que

as alavancas de bloqueio central garantem em qualquer 

momento o bloqueio seguro das rodinhas. Construídos total-

mente em aço em cromo-níquel, os carrinhos de transporte 

são descontamináveis por meio de máquina. Uma vantagem a

mais:  no cabo está integrado o dispositivo de ajuste rápido 

trendelenburg / antitrendelenburg operável com apenas uma 

mão, mecanicamente.



 

 
 

SEGURANÇA GRAÇAS AOS ACESSÓRIOS INTELIGENTES
A TECNOLOGIA DE TRANSPONDERS DA MAQUET

Minimização dos fatores de risco: A tecnologia de transpon-

ders do sistema ALPHAMAQUET 1150 garante ao usuário 

maior segurança na operação das placas de apoio para as 

pernas. Aqueles componentes adaptáveis na interface do lado 

das pernas foram equipados com transponde. O exclusivo co-

chão com núcleo de espuma SFC, radiotransparente, com 

fixação por velcro assegura mais conforto e comodidade ao 

paciente.

 

Para eliminar erros operacionais ou qualquer outro dano,o ajus-

te individual das placas de apoio para as pernas fica automati-

camente imobilizado por meio dos transponders.

Interface de placas de apoio para as pernas 
única em sua classe: modificação rápida 
graças aos elementos de fácil acoplamento.
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PROGRAMA MODULAR PARA TODAS AS 
DISCIPLINAS CIRÚRGICAS
OS ACESSÓRIOS ALPHAMAQUET 1150

Versáteis e orientados na prática: A extensa variedade de 

acessórios para o tampo 1150.30 abrange o campo de todas 

as disciplinas cirúrgicas. Daqui resultam soluções à medida do

usuário para cada tarefa e cada paciente.

Respaldos superioresPlacas de cabeça 

1130.52

1130.53

1130.64

1130.67

1150.31

1150.32

1150.33

1150.34

1150.35

1150.36

1150.37
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1150.51

1150.53

1150.54

1150.75

1150.67

1150.45

1150.57

1130.56

1003.33

1150.47

1150.55

1007.04

Interface placa apoio para as pernas

Exemplos de colocação do paciente no
quadro anexo
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O SISTEMA DE MESAS DE OPERAÇÕES 
ALPHAMAQUET 1150
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

Medidas e dados 

Comprimento: Com placa de cabeça de dupla articulação 
1130.53,  padrão 1150.31 e respaldo placas apoio para
as pernas bi-partidas

Largura do tampo:  540 mm

2260 mm

 
Largura sobre as barras-guias: 580 mm 

Altura: Alcance dos ajustes por motor 
sobre colunas (sem o tampo) 1150.01/02: 520 - 1010 mm 
Inclinação Trend./inversa: 40°/40° 

Inclinação  esquerda/direita 27°/27° 

Subir / descer encosto inferior (motorizado): 70°/60° 
Subir / descer placas apoio para as 
pernas  (motorizado) : 90°/90° 

320 mmDeslocamento longitudinal: 

Solução completa: O tampo universal 1150.30 está disponível 

em diversas versões. O número de alternativas de equipamen-

to, por exemplo, para o respaldo superior, permite um alto 

grau de especialização. O sistema ainda possui função de zerar

movimentos ativada por botão ou ao repousar o tampo sobre o

carro de transportes

A configuração básica, que compreende a placa de assento e o

respaldo inferior, pode adaptar diferentes módulos para abran-

ger praticamente todos os requisitos das diferentes disciplinas

cirúrgicas. O acionamento das placas apoio para as pernas, do

respaldo inferior e do deslocamento longitudinal são realizados

por eletromotor.
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Subir / descer placa superior de respaldo:
(manualmente): 90°/60° 

55 dBNível de ruído da coluna:

Alimentação elétrica:                                     110/220V (Automático) - 60 Hz



Colunas das mesas de operações 

Características técnicas 

Corte transversal da coluna 400 x 300 mm

Elevação 495 mm 

Peso do paciente 1150.01

180 kg padrão 

mais 20 kg de acessórios 

Peso do paciente 1150.02

225 kg padrão 

360 kg máximo* 

mais 20 kg de acessórios respectivamente 

* dependendo do tampo e da configuração 

Dimensões e ângulos do 
equipamento Padrão

Deslocamento  longitudinal
em direção à cabeça

Posição 0

Deslocamento longitudinal
em direção aos pés
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CENTRO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO
A ACADEMIA DE CIRURGIA

Centro de formação em assuntos atuais rela-

cionados à medicina: A Academia de Cirurgia 

da  MAQUET.

Orientado na prática: O manual de colocações 

transmite as experiências em posicionamento 

de pacientes.

AlphaSET: Software que facilita ao usuário o

controle de qualidade nas colocações do 

paciente sobre a mesa de operações.

Diálogo em assuntos de medicina:

Se beneficiar das oficinas de trabalho:

 Como centro de comuni-

cação, a Academia de Cirurgia da MAQUET oferece uma 

variedade de eventos especializados em assuntos relacionados 

à medicina, de política de saúde pública e administração 

sanitária. Uma sala de exibições com a variedade completa de

produtos, dois auditórios com equipamentos multimídia, quatro

salas de conferência e ainda um centro cirúrgico e uma sala de

terapia intensiva totalmente equipados e prontos para funcio-

nar fazem parte da infra- estrutura desta instituição única no 

mundo.

 A MAQUET não ape-

nas converte sua experiência em inovações, como também, 

além disso, coloca a disposição de seus clientes seus vastos 

conhecimentos. Participantes de todo o mundo reúnem-se 

neste centro para participar de cursos e aprender com os pró-

prios especialistas neste setor as novas tecnologias. Os 

conhecimentos práticos são transmitidos em grupos pequenos

manobrando as mesas de operações.

AlphaSET:

Suporte acompanhante:

 A MAQUET oferece um manual eletrônico de colo-

cações único no mundo, que mostra passo a passo a configu-

ração da mesa de operações para a colocação idônea do 

paciente. Este instrumento sustenta o controle de qualidade 

dos hospitais e a documentação no centro cirúrgico. O softwa-

re de fácil emprego permite armazenar colocações padrão, 

servindo assim de plataforma de informação para a equipe

cirúrgica completa.  O AlphaSET funciona em computador 

bem como na rede IT do hospital e pode ser operado pelo te-

clado ou por tela tátil no centro cirúrgico. 

 Todas as novas instalações do 

ALPHAMAQUET 1150 vêm acompanhadas de intenso 

assessoramento, treinamentos profissionais e instruções nos 

equipamentos. Estas medidas são conduzidas por especialis-

tas no trabalho prático. Deste modo, facilita-se a mudança e 

se aproveita-se 100%, desde o primeiro dia, o grau de utiliza-

ção do novo sistema de mesas de operações.
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PROXIMIDADE PELA REDE MUNDIAL DE
ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
O SERVIÇO PÓS-VENDA DA MAQUET

A forte rede de assistência: A assistência técnica MAQUET 
oferece ajuda permanente por conexão linha direta 24 horas 
ao dia.
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Primeira assistência local: O software de 

diagnóstico Optiserp II proporciona de forma 

segura e rápida relatórios relacionados ao sis-

tema. No caso de avarias, os técnicos de

MAQUET podem interrogar o estado do siste-

ma por meio da interface do computador. Este 

primeiro diagnóstico é confiável e ajuda a 

resolver em muitos casos o problema mais 

facilmente ou a informar de forma detalhada 

                                 ao técnico, para economi-

                                 zar o máximo possível de 

                                 tempo e custos de repa-

                                  ração.

Serviço competente: O serviço de pós-venda 

mundial da MAQUET é composto por peritos e 

garante o máximo de assistência. Deste modo 

são evitados períodos de inatividade no centro 

cirúrgico e na UTI. E para que nunca surja 

nenhum inconveniente os intervalos de manu-

tenção da MAQUET aumentam a segurança 

funcional do centro cirúrgico.
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O Grupo GETINGE é um dos fornecedores líderes 
mundiais de equipamentos e sistemas de contribuem 
para melhorar a qualidade e a relação custo-benefício 
dentro do âmbito da assistência médica e das ciências 
biológicas. Os equipamentos, serviços e tecnologias são 
oferecidos sob as marcas de ARJO para a mobilização e 
higiene de pacientes e prevenção de úlceras por pressão, de 
GETINGE para o controle e a prevenção de infecções 
dentro do âmbito da assistência médica e das ciências 
biológicas e de MAQUET para os meios de trabalho 
cirúrgico, cardiopulmonar e cuidados intensivos.

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler  Straße 31
D-76437  Rastatt, Germany
Phone:  +49 (0) 7222 932-0
Fax:       +49 (0) 7222 932-571
Service -Hotline:  +49 (0) 7222 932-745
info.sales@maquet.de

Subsidiária

América Latina:
MAQUET do Brasil Ltda.
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
01140-130 São Paulo, Brasil
Telefone: +55 (11) 2608 7400

+55 (11) 2608 7410Fax:         
maquetdobrasil@maquet.com
www.maquet.com
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