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UM ÚNICO SISTEMA PARA TODAS AS APLICAÇÕES
MAQUET - THE GOLD STANDARD

Soluções completas: Hoje em dia, o trabalho hospita-

lar é composto por processos associados que não 

podem ser contemplados de forma separada. Para ga-

rantir seqüências de trabalho eficientes, os instrumentos e

conteúdos devem estar perfeitamente harmonizados entre

si. O sistema de transporte e operação cirúrgica MAGNUS

faz parte desta logística engrenada. É um conceito que 

visa proporcionar alto conforto ao paciente e satisfazer

critérios decisivos ao usuário, como capacidade de 

coordenação, ergonomia além de aspectos econô-

micos e de trabalho.

O fator tempo tem importância especial, pois poupá-lo 

não só é sinônimo de eficiência, mas também de como-

didade ao cliente. Com a mesa cirúrgica MAGNUS, a 

MAQUET desenvolveu um sistema que estreita os víncu-

los entre preparação pré-operatória, procedimentos 

cirúrgicos e cuidados pós-operatórios. Para o bem do 

paciente, para o bem do usuário.

MAQUET  The Gold Standard–
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ÚNICA EM SUA CLASSE - MAGNUS
SISTEMA DE MESA CIRÚRGICA

?  

? 

? 

?    

O sistema Easy Click e a estrutura modular proporcio
   nam máxima flexibilidade.

Os colchões especiais garantem excelente redução da
   pressão.

O controle remoto é muito intuitivo e permite trocas rá-
   pidas e simples de posição, em plena cirurgia.

Graças à cadeira de inclinação, a coluna proporciona 
   ângulos  extremos  e máximo acesso para radiografias 
   intra-operatórias.

-

Os diferentes módulos da MAGNUS 

são muito fáceis de trocar graças à 

técnica aperfeiçoada Easy Click.

Colchões anti-decúbito, fáceis de 

limpar e permeáveis à radioscopia.

Controle remoto com teclado com 

iluminação de fundo e memória 

completa para armazenar vários 

posicionamentos.

A coluna MAGNUS permite adotar 
inclinações horizontais extremas e 
facilita as radioscopias através do des-
locamento amplo da mesa na direção 
craniana e cervical.

MAGNUS conecta diversas atividades clínicas:

MAGNUS amplia o espectro operativo:  

 Os pre-

parativos, o transporte e o pós-operatório de toda 

intervenção cirúrgica adquirem importância logística 

cada vez maior, em todas as disciplinas. Por este motivo, 

a MAQUET desenvolve há décadas soluções avançadas 

para as distintas seções clínicas, atendendo a todas as 

necessidades com sistema interdisciplinar variável. O 

sistema cirúrgico modular MAGNUS é fruto deste traba-

lho intenso. Graças ao carro móvel com seu perfil especial 

e ao tampo com ajustes elétricos, MAGNUS permite que o 

paciente vá sentado de seu quarto até o centro cirúrgico, on-

de o tampo da mesa é depositado sobre a coluna. 

As rodas grandes e sua excelente capacidade de manobra

permitem passar sem problemas pelas pequenas irregulari- 

dades do piso. Além disto, uma pessoa somente pode ma- 

O tampo da mesa é reconhecido em qualquer sentido so-

bre a coluna, reajustando todos os botões de comando,

desta maneira tornando sua operação extremamente con-

fortável. O reconhecimento automático dos módulos moto-

rizados agrega ainda mais facilidade de uso e comodidade. 

 E especialmente 

cirurgias minimamente invasivas, com freqüência são ne-

cessários ajustes extremos para se obter, por meio da 

força da gravidade, um campo de exposição livre e 

desobstruído para a intervenção. Neste sentido, MAGNUS 

inova com ângulos de inclinação horizontal de até 80° e 

inclinação lateral de até 45°, que, além disto, podem ser 

combinados entre si. Isto, acrescentado à variabilidade dos

distintos módulos perfeitamente adaptados entre si, se 

obtém inúmeras possibilidades de ajuste, garantindo exce-

nejá-lo sem se cansar nem lesionar a coluna.

lente ergonomia à equipe cirúrgica.



MAGNUS é a nova referência 

em mobilidade e variabilidade



Tecnologia como resposta dos problemas logísticos que surgem 
diariamente.
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MOBILIDADE E VARIABILIDADE
CARROS DE TRANSPORTE MAGNUS

Sistema rápido, seguro e fácil de manobrar para pes-

soal da enfermaria:

Intervenções com ou sem internação hospitalar:

 

  

O carro de transportes é engatado na coluna da mesa e

tem como finalidade mover o tampo da mesa - com ajustes

de trendelenburg/trendelenburg reverso e altura, há a pos-

sibilidade de realizar procedimentos cirúrgicos sob o mes-

mo. O tampo é apto para assumir a posição cadeira de 

praia sobre o carro. Possui acionamento mecânico e supor-

ta até 250 kg (paciente e acessórios).

As crescentes exigências do trabalho

cotidiano em clínicas e hospitais exigem resposta eficaz: 

carros de transporte com funções adicionais. 

Graças ao sistema de rodas especiais e à mesa com ajuste

elétrico, MAGNUS simplifica o deslocamento de pacientes

dentro do hospital, estejam sentados ou deitados.



Q

PLANTA Q

Q

Q

Q

Q

PLANTA Q

Q

Q

Q

LOGÍSTICA E ERGONOMIA
CARRO MÓVEL MAGNUS

MAGNUS poupa trabalho aos funcionários e incômo-

dos aos pacientes: Não é preciso mudar de cama, os 

enfermeiros não precisam forçar as costas e o paciente 

sempre tem o apoio ideal, na posição mais adequada a 

cada fase do procedimento. MAGNUS vai além das 

possibilidades  de uma mesa cirúrgica convencional, con-

vertendo-se em um moderno sistema de gerenciamento 

clínico. Só é preciso uma pessoa para mover e direcionar

o sistema MAGNUS. As rodas grandes deslizam suave-

mente sobre as eventuais irregularidades do piso e 

entradas de elevador, facilitando muito as manobras. 

Uma vez no centro cirúrgico, pode-se contar com o firme 

apoio do respaldo levantado, por ex., para aplicar uma 

anestesia peridural ou para facilitar a respiração após a 

operação.

Mover camas grandes e pesadas se torna incômodo para o pessoal e os pacientes. Geralmente, é preciso percorrer vários níveis entre os andares, além do 

centro cirúrgico, passando por corredores e elevadores



Todos os módulos são acopláveis entre

si, com rapidez, grande facilidade e 

segurança,  graças ao s is tema 

Easy Click



FLEXIBILIDADE E MODULARIDADE
MESA CIRÚRGICA MAGNUS

Sobre o sistema MAGNUS, todos os tipos de inter-

venções cirúrgicas podem ser realizados: A mesa se 

adapta com perfeição na altura e permite trabalhar com 

comodidade, tanto em pé como sentado. Os ajustes ex-

tremos, sobretudo de inclinação horizontal e lateral, facili-

tam e otimizam a acomodação do paciente. Este sistema 

proporciona definitivamente uma funcionalidade até agora 

inédita.

Máxima capacidade de ajuste-a nova mobilidade em 

mesas cirúrgicas: O cabeçote da coluna de sustentação

permite vários graus de inclinação, muito maiores que os

viáveis com mesas convencionais. Com isto, MAGNUS 

abre um amplo leque de ajustes específicos, sobretudo 

no âmbito da cirurgia minimamente invasiva. De fato, to-

das as disciplinas cirúrgicas são beneficiadas com este

novo conceito. MAGNUS é um sistema com grande pro-

jeção para o futuro.

A estrutura modular permite adotar todo tipo de posições, conforme as 
necessidades específicas de cada intervenção.

O equipamento de cirurgia tem acesso sem obstáculos ao campo operatório para 
efetuar radiografias intra-operatórias. Exemplo de posicionamento: nefrectomia 
em decúbito lateral.

Exemplo de posicionamento: cirurgia torácica em decúbito lateral. Posicionamento genucubital para operações de hérnia de disco ou cirurgia retal, 
com placas padrão para apoiar as pernas com quatro seções (não são necessá-
rios acessórios especiais).
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1380 mm 1380 mm

1410 mm500 mm

ELEMENTOS ACOLCHOADOS E RADIOPERMEABILIDADE
NOVOS COLCHÕES E DESLOCAMENTO LONGITUDINAL
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Condições ideais para radioscopia intra-operatória:

Posição anti-decúbito:

 

Graças à sua capacidade de deslocamento de um lado 

para o outro da coluna, MAGNUS deixa o paciente em uma 

posição quase “flutuante”. Com isto, é possível alcançar 

uma exposição máxima do campo operatório, oferecendo 

acesso confortável à equipe cirúrgica e facilitando a radios-

copia intra-operatória. Em resumo, é um modo muito eficaz

 Após realizar numerosos estudos 

sobre tipos e estruturas de espuma, alturas necessárias e 

materiais de revestimento, a MAQUET desenvolveu 

colchões que proporcionam o máximo grau de conforto e 

segurança. Estas unidades asseguram ótima distribuição 

da pressão, reduzem as forças transversais e melhoram a

fixação lateral. O colchão híbrido de 80 mm alivia a pressão

do peso mesmo de pacientes obesos, impedindo a formação de

de otimizar os processos de trabalho no centro cirúrgico.

ulceras.

Todos os elementos acolchoados

podem ser retirados sem ferramentas,

sendo fáceis de limpar e desinfetar

graças ao exclusivo sistema de fixação

por contato que dispensa velcro ou pinos.

Deslocamento máximo na direção cervical Deslocamento máximo na direção craniana

A altura regulável da coluna permite ao cirurgião que trabalha sentado adotar 
uma posição ergonômica.

Altura máxima para operar de pé

A grande capacidade de prevenir úlceras,

é garantida pelo sistema SFC (colchão

composto de uma camada de espuma vis-

coelástica e outra de monômero de etile-

no propilenodieno, para melhor distribui-

ção do peso do paciente. Com tecido livre

de costuras e montado sobre placas ra-

diotransparentes removíveis, a limpeza é

integral. Os colhões PUR e SFC são intei-

ramente radiotraparentes, desta forma o 

uso de raio-x é irrestrito..



Conforto para o paciente, 
ergonomia para o cirurgião
e seus assistentes.



 O controle 
remoto MAGNUS incorpora uma tela e um teclado com 
símbolos claros, que possibilitam o manuseio rápido e in-
tuitivo. A memória integrada permite armazenar e solicitar
até dez posições diferentes. Também é possível utilizar a 
memória intermediária (por ex., para posicionamento 
intra-operatório horizontal sob o arco em C), assim como a 
função de retorno à posição operatória anterior. Na tela 
são visualizadas informações práticas sobre o ajuste atual
e indicadas as possíveis falhas de manuseio, tudo no
idioma selecionado. Por outro lado, o teclado com ilumina-
ção de fundo facilita o trabalho em ambientes escuros. Seja
por infravermelho ou por cabo, o controle remoto garante o 
manuseio seguro da mesa cirúrgica, inclusive nos momen-
tos mais delicados da operação. Ele ainda mostra informa-
ções sobre o tampo da mesa e erros de operação, com sele-
ção no controle remoto da orientação do paciente: Caudal,
central ou cranial. É possível bloquear movimentos da mesa
de operações e do tampo através do controle.

Manuseio intuitivo, mais fácil do que nunca:

ACIONAMENTO E POSIÇÕES
CONTROLE REMOTO MAGNUS

Controle remoto com símbolos

de significado evidente.

Carregador do controle remoto por 

infravermelho.

As teclas e o painel digital com iluminação de fundo e permitem trabalhar

com muito conforto e segurança quando a luz do centro cirúrgico

é reduzida.
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ESTABILIDADE, GARANTIA DE SEGURANÇA
COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO MAGNUS

Posições extremas e acesso ideal: A coluna de susten

tação é o núcleo do sistema MAGNUS. 

A técnica de inclinação

do seu cabeçote permite adotar inclinações horizontais de

até 80°, que podem ser combinadas com inclinações late-

rais de até 45° especialmente estáveis. Ao mesmo tempo,

o deslocamento longitudinal para qualquer um dos lados

permite dispor de uma região de exposição ideal para ra-

dioscopia e para o acesso confortável ao campo operató-

rio. Além disto, a transferência d  do carro móvel

para a coluna é muito 

 

-

A coluna pode ser fixa sobre o piso com rotação de 345º. 

Movimentos acionados eletricamente, com revestimento

da coluna em aço cromo-níquel. 

 

 

o tampo

fácil. A coluna ainda possui painel

de emergência.

O núcleo do sistema 

MAGNUS: A coluna 

com cabeçote de 

inclinação.



UM SISTEMA SIMPLES E VERSÁTIL
PARA TAREFAS DO PRESENTE E DO FUTURO

 A 
estrutura modular articulada da mesa cirúrgica, com ele-
mentos perfeitamente compatíveis entre si, torna possível 
numerosas posições que simplificam e flexibilizam muito 
as intervenções cirúrgicas, sejam de grande porte ou 
micro-cirurgias. O tampo da MAGNUS é modular e pode
ser dividido em mais de 07 módulos (seções), sendo que
a seção de pernas pode ser dividida em até 04 partes,
além disso, possui geometria idêntica para a montagem
dos elementos do tampo, que assim permitem um posici-
onamento correto do paciente tanto na posição normal
quanto na reversa. O tampo do sistema é radiotransparen-
te em todas as seções, sem possuir travessões ou ele-
mentos construtivos que impeçam uma perfeita escopia.
Possui módulos fabricados em fibra de carbono para radi-
ografia 3D. O  encaixe dos módulos é do tipo encaixe rá-
pido que num simples toque une partes, sem o uso de
qualquer tipo de ferramenta, pino ou rosca. 

MAGNUS permite um posicionamento ideal do 
paciente e flexibilidade nas intervenções cirúrgicas:

Módulo para cabeça
1180.53 A0

Módulo de extensão
1180.32 A0

Modulo de respaldo
1180.31 A0

Par de módulos articulados com 
motor 1180.11 A0

Um sistema com componentes muito estudados
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Estribo de união com interfaces padronizadas 
para o fixador craniano e outros acessórios para 
posicionamento da cabeça (1180.36A0)

Módulo universal para adaptar a 
mesa à estatura do paciente 
(1180.55A0)

Placa leve para apoio para pernas no transporte do paciente 
fora do centro cirúrgico, por ex., durante a indução de 
anestesia (1180.57A0)

Tampo básico 
1180.10A0

Par de módulos articulados 
com motor 1180.11B0 Par de placas para apoio para pernas

bi-partidas, em 4 secções, abatíveis
individualmente e separável em secção
inferior e superior - 1180.54A0
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EXEMPLOS DE POSICIONAMENTO
DECÚBITO DORSAL

Inclinação máxima da cabeça para baixo em até 80° 
combinada com inclinação lateral de até 45°

Posição fixa e estável apesar da destacada
inclinação lateral.

Exemplo de posicionamento: 

Paciente com pés para baixo, 

cerca de 50°; ajuste máximo de 80°



Artroscopia de joelho, 

com a perna pendurada

Pescoço exposto e relaxado para intervenção de bócio Colecistectomia laparoscópica ou convencional, com acesso ideal ao campo 
operatório

Nota: As posições nas fotos são apenas ilustrativas. É preciso considerar que não apresentam o equipamento completo necessário do ponto de vista regulamentar e 
médico. Provavelmente, são necessários outros acessórios, como apoios adicionais ou colchões de vácuo, para garantir a segurança do paciente.



Neurocirurgia: O comprimento do encosto pode 

ser ajustado às particularidades anatômicas 

de cada paciente

Preparação em ginecologia: fase de indução com placa de transferência Intervenção por litotomia: apoio para pernas acionado por motor

EXEMPLOS DE POSICIONAMENTO
LITOTOMIAS
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Cirurgia vertebral com paciente em

decúbito de ventral, acesso ideal 

para o arco em C

EXEMPLOS DE POSICIONAMENTO
GENUCUBITAL

Preparação e posicionamento 

para intervenções de coluna 

vertebral e retais. Graças ao 

cabeçote de inclinação da coluna

e aos distintos módulos, é possí-

vel obter um posicionamento 

confortável para o paciente e 

liberdade de acesso para o

cirurgião.



Lado pés 1380mmLado cabeça 1380mm

595mm

1320mm

45°

80°

60°

90°

90°

90°

Saliência adequada para radioscopia na direção craniana Saliência adequada para radioscopia na direção cervical Inclinação motirizada  horizontal
(pés / cabeça para baixo) máx. 80°

Altura máxima incluindo colchão Altura mínima incluindo colchão Inclinação motorizada  lateral
 esquerda / direita máx. 45°

Placa do encosto motorizada: subir / descer
 +90°/-60°(independente do tampo básico)
Placas de apoio para pernas: subir / descer 
+90°/-90°
Parte inferior das placas de apoio para pernas
+90°/-90°

DESCRIÇÃO TÉCNICA

COLUNA DE SUSTENTAÇÃO MAGNUS

Coluna de sustentação para alojar os tampos compatíveis

   com o sistema

Acionamento eletrônico da coluna

 cirúrgico pode ser recolhido por ambos os lados 

   da  coluna  indistintamente, pelos  pés ou pela cabeça. O 

   sistema  detecta  automaticamente a orientação da mesa 

   sobre  a  coluna e atribui teclas  de função do controle re-

   moto do modo correspondente.

Nivelamento  horizontal  do  cabeçote  da  coluna (após a 

   intervenção) selecionando  a graduação  zero no controle 

   ou acoplando o carro móvel e acionando a função da co-

   luna “subir / descer altura”.

Acionamento  dos  movimentos  motorizados  do sistema 

   de  mesa de cirurgia, por meio  do dispositivo de controle 

   infravermelho,  do controle  remoto  com  cabo ou o inter-

   ruptor do pedal, assim  como no painel de comando auxi-

   liar integrado na coluna.

Duas tomadas com proteção contra respingos para cone-

   xão em paralelo do controle com cabo e do interruptor do

   pedal.

Revestimento da coluna em aço cromo-níquel.

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

O tampo

DISPONIBILIDADE EM TRÊS VERSÕES

  para  montagem  em 

placa com base embutida 1120.98A0 ou 1150.98A0.

Armação  impermeável,  nivelada com a borda superior 

   do  piso;  capacidade  de  giro  em  cerca  de 350°, que 

   pode ser fixada em qualquer posição.

Alimentação de energia por transformador fixo e bateria

  compensadora.

1180.01B0: Versão estacionária com placa de base so-

breposta para montagem sobre o piso acabado.

Alimentação elétrica: igual ao 1180.01A0

1180.01C0: Versão móvel  que  se  desloca por meio do 

carro móvel.

Alimentação  elétrica  por  baterias isentas de manuten-

   ção,   integradas  à  base;  duração  de  funcionamento 

   entre cada carga de uma semana.

Recarga  de  bateria  e  do controle de  acionamento da 

   coluna  na  rede  elétrica,  através de um transformador 

   móvel incluído no fornecimento.

1180.01A0:   Versão  estacionária

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 
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TAMPO CIRÚRGICO

1180.10A0: Tampo cirúrgico modular universal

Unidade  básica  simétrica,  dividida em  dois segmentos,

   com  interfaces  idênticas  em  ambos os  lados para per-

   mitir  a  configuração  individual  conforme  as exigências 

   de cada intervenção (módulos acopláveis selecionáveis).

Superfície  do  tampo  entre  os pilares sem reforço trans-

   versal,   adequada   à   radioscopia  intra-operatória  para 

   ampliação de imagens.

Estrutura  do  tampo  e  trilho  guia  (10 x 25 mm)  em aço 

   cromo-níquel.

Colchões híbridos com  espessura de 80 mm, adequados 

   à radioscopia, com  capacidade  de descarga elétrica. As 

   placas de apoio podem ser removidas com facilidade pa-

   ra serem limpas, sem necessidade de ferramentas.

A  camada  intermediária  do  colchão,  de estrutura com-

   posta  tipo “sanduíche”, garante uma  excelente distribui-

   ção  da pressão  e  reduz as forças transversais (proteção 

   anti-decúbito  por meio de espuma viscoelástica e reves-

   timento bielástico).

Acionamento por motor elétrico da mesa para funções de

   deslocamento longitudinal (liberdade de acesso com arco

   em C), “subir  /  descer respaldo”  e  “subir / descer placa 

   de apoio para pernas”.

Regulagem eletrônica dos acionamentos para iniciar sua-

   vemente todos os movimentos, a fim de evitar sacudida e

   garantir o máximo conforto ao paciente.

Função  de  retorno à última  posição armazenada na me-

   mória antes  da  verificação  sob  o arco em C, através do 

   controle remoto.

O  controle  remoto  permite  armazenar e recuperar facil-

   mente a memória de até dez posições diferentes do paci-

   ente. Através da função de nivelamento horizontal na gra-

   duação zero de todos os segmentos do tampo acionados

   por motor, inclusive o cabeçote da coluna.

 Acessórios básicos recomendados: Arco de Narcose com

   fixador radial, controle remoto sem fio com carregador com

   carregador, par de dispositivos de apóio para os braços

   com ajuste, placa de cabeça, placa apóia pernas com col-

   chão, carro de transportes.

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§

§ Inúmeras combinações de acessórios podem ser incorpora-

  das por meio dos trilhos laterais em aço cromo-níquel norma-

  lizados. 

§ 

§ 

O  nivelamento horizontal  das diferentes funções satis-

   faz  os  requisitos médicos  e impede posicionamentos 

   desfavoráveis   ao  paciente   durante   o  processo  de 

   ajuste.

A mesa é adaptável  às diversas disciplinas cirúrgicas e 

   à  anatomia  de  cada   paciente,  graças  aos  módulos 

   acopláveis  (vide a seguir).  Interfaces  para  acoplar  os 

   módulos de modo fácil e seguro:

-  Módulo articulado com motor 1180.11A0B0

-  Respaldo padrão 1180.31A0 para cirurgia geral.

-  Placa de extensão 1180.32A0.

-  Placa  de  transferência  1180.57A0, serve como apoio 

   para  pernas  na  fase  de  indução antes do posiciona-

   mento para litotomia.

-  Placas  de  apoio para pernas em 4 seções 1180.54A0, 

   rebatíveis, separáveis e eleváveis  para posicionamento 

   genucubital.

-  Outros  acessórios  especiais como módulo para inter-

   venções no ombro ou módulos em fibra de carbono.

-  Dispositivo de extensão.

-  Placa da cabeça com dupla articulação 1180.53A0: 

   Muito fácil  de  acoplar com  encaixe rápido Easy Click, 

   obtendo-se  instantaneamente uma fixação segura que 

   impede que o módulo se solte, com ajuste manual.

-  Acesso livre para o arco em C 1380 mm.

-  Função de zerar movimentos ativada por botão ou ao 

   repousar o tampo sobre transportador

Existe  a possibilidade de regular o tampo independente-

mente  da  coluna sobre o carro móvel. Esta opção satis-

faz,  por ex.,  as regulamentações  de saúde ou anestési-

cos, quanto à mudança de posição do paciente em salas

de indução ou de recuperação. Além disso, a mesa mon-

tada   sobre  o   carro  móvel   pode  ser   disposta  como 

“cadeira de praia” ou semi-inclinada, para que o paciente

seja transportado com conforto pelo hospital.

Seleção automática 110/220V ou 220V, 60 Hz 

Classificação segundo diretiva 93/42/CEE: Classe I

Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo B

Grau contra penetração de líquidos: IPX4

Nível de ruido gerado pela coluna: 55 dB

Conformidade com: IEC 60601-1, IEC 60601-2-46

ACIONAMENTO EXTERNO DO TAMPO

DADOS COMPLEMENTARES DO CONJUNTO

Dados Ajustes Motorizados

Conformidade CE segundo diretrizes comuns aplicáveis; classe I conf. lei de produtos médicos.
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Comprimento da mesa universal:
Configuração da parte superior com par de módulos articulados
motorizados, respaldo, placa de alongamento e placa de cabeça

Comprimento da mesa universal:
Configuração da parte inferior com par de módulos articulados
motorizados, placa de cabeça e placas de apoio

Comprimento atingível da mesa

Largura incluindo trilhos guia

Zona adequada à radioscopia

1.952 mm

2.033 mm

>2.800 mm

580 mm

410 mm

Subir / descer placas para pernas (articulação independente do tampo)

Flexão e reflexão do tampo básico                                                             +40º/-40º

Subir / descer respaldo  (articulação independente do tampo)

Deslocamento longitudinal para cada lado

Inclinação lateral (esquerda / direita)

Inclinação horizontal (cabeça / pés para baixo)

Altura (excluindo colchão) com coluna móvel

Altura (excluindo colchão) com coluna estacionária

+90º/-90º

+90º/-60º

 23 cm

45º/45º

80º/80º

    57 a 127 cm

    52 a 124 cm

Ajuste manual da placa inferior da placa apóia pernas +90º/-90º

Zona adequada à radioscopia 410 mm

Ajuste manual da placa inferior da placa apóia pernas +90º/-90º

Largura da mesa universal 540 mm

Peso máximo do paciente, incluindo acessórios (movimento restrito) 360 kg

Peso máximo do paciente, incluindo acessórios (movimento irrestrito) 250 kg



SEMPRE PERTO DE NOSSOS CLIENTES
SERVIÇO PÓS-VENDA E CURSOS MAGNUS

Assistência competente: O contato dos clientes com o 
serviço pós-venda da MAQUET é extremamente fácil 
através da linha direta de assistência. A equipe de assis-
tência técnica conta com técnicos qualificados em todo 
o mundo, cuja função é evitar ou reduzir ao mínimo o 
tempo ocioso dos centros cirúrgicos. Paralelamente, os 
intervalos periódicos de manutenção recomendados pela
MAQUET contribuem para aumentar a segurança funcio-
nal dos equipamentos médicos.

Primeiros serviços no local: Graças à interface Ethernet
da mesa cirúrgica modular MAGNUS, o técnico respon-
sável do hospital pode emitir um primeiro diagnóstico. 
Assim é possível solucionar de imediato determinadas 
anomalias ou, pelo menos, coletar dados importantes
para avaliação posterior pelos técnicos de pós-venda da
MAQUET, o que agiliza o trabalho e, assim, reduz custos. 
Também é possível realizar análises externas das falhas e
atualizações de programa por linha telefônica e modem.

Preparação para o futuro: A Surgical Academy da 
MAQUET é um centro de comunicações que oferece 
uma grande variedade de eventos relacionados à medici-

Este centro, único no mundo, conta com sofisticada infra
estrutura composta por um salão de exposições com 
toda a gama de produtos, dois auditórios com equipa-
mento multimídia, quatro salas de conferência, vários 
centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva dota-

A MAQUET organiza seminários para grupos reduzidos, 
cujos participantes podem se beneficiar dos amplos 
conhecimentos de nossos especialistas, aplicando-os 
depois em seu trabalho diário. A oferta é completada 
com material didático orientado à prática, que inclui, 
por ex., um manual de ajustes que descreve passo a 
passo o posicionamento dos módulos para as distintas 

na, à política sanitária e ao gerenciamento hospitalar.

das de equipamentos completos e aptos a funcionar.

intervenções cirúrgicas.

A Surgical Academy da MAQUET em Rastatt

MAGNUS com interface Ethernet 
para rápido diagnóstico
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Nossos prof issionais são 
competentes no atendimento 
a todas as consultas telefônicas
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O Grupo GETINGE é fornecedor mundial, líder em equipamentos 
e sistemas que contribuem para melhorar a qualidade e a relação 
custo-benefício em tratamento de saúde e ciências naturais. Os
equipamentos, serviços e tecnologias são fornecidos sob a marca 
Arjo para higiene e tratamento de pacientes, desinfecção, prevenção 
DVT, leitos médicos, superfícies terapêuticas e diagnósticos, 
GETINGE para controle e prevenção de infecções em tratamento de 
saúde e ciências naturais; MAQUET para locais de trabalho cirúrgicos, 
cardiovasculares e terapia intensiva.

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, Brazil
Telefone: +55 (11) 2608 7400

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