
Stille imagiQ2
Zabiegi wewnątrznaczyniowe   
i ochrona pacjenta w najlepszym wydaniu

Surgical perfection. For life.

Autoryzowany dystrybutor:



Nasz stół został zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym 
obrazowaniu śródoperacyjnym w trakcie zabiegów
wewnątrznaczyniowych. Dzięki parametrom w zakresie
eksploatacji, bezpieczeństwa i zoptymalizowanej funkcjonalności
stół operacyjny imagiQ2  podnosi wydajność zabiegów 
wykonywanych na salach hybrydowych oraz zabiegów
konwencjonalnych, zarówno wśród pacjentów
hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie.

Więcej na stronie:  
www.stille.se/imagiQ2

Stille imagiQ2:  
Nowa generacja stołów chirurgicznych  
z blatem o niskiej pochłanialności promieniowania

Images may vary from actual product

Zabiegi wewnątrznaczyniowe dochodzą
do chirurgicznej perfekcji



Wyobraź sobie zupełnie inne doświadczenia
z ramieniem „C”

   

Skróć czas zabiegu
Stół Stille imagiQ2 zapewnia szybsze, bardziej płynne
i dokładne ruchy oraz krystalicznie czyste obrazowanie.
Te zalety pozwalają zaoszczędzić czas na sali operacyjnej
i zminimalizować dawkowanie promieniowania,
co ogranicza możliwość przegrzania ramienia „C”.

Ultra cienki blat i bardzo niska podstawa czyni stół
idealnym dodatkiem do różne rodzaju ramion „C”.

Wybierz aktywator niskich dawek
Blat stołu  wykonany z włókna węglowego o niskiej
pochłanialności promieniowania rentgenowskiego
(0,4 mm Al) zapewnia wysoką przezierność znacząco
redukując dawkę promieniowania z ramienia „C”
konieczną do uzyskania obrazu
o odpowiedniej jakości.  

 

Stille imagiQ2 zapewnia
idealną wizualizację
i efektywność zabiegu operacyjnego

 
 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Ziehm Imaging.



Poznaj True Free Float™

Przesuw wzdłużny
90 cm

Przesuw ukośny
93,4 cm

Przesuw poprzeczny
25 cm

Sterownik panewkowy,
jak joystick, obsługuje
wszystkie przesuwy blatu
niezwykle płynnie i dokładnie

 
 

 



Układ krwionośny nie jest zbudowany tak aby wykonywać
zabiegi w liniach prostych, nie powinien tego też robić stół
do chirurgii naczyniowej.

Technologia* True Free Float ™ w stole imagiQ2 umożliwia
bezprecedensową kontrolę i swobodę ruchu w każdym
kierunku zapewniając przy tym płynność na najwyższym
możliwym poziomie, jaką zapewnić może tylko �rma Stille.

Firma Stille wytwarza urządzenia medyczne od 1841 roku
i zawsze zależało jej na dostarczaniu rozwiązań
najbezpieczniejszych i na jak najwyższym poziomie
zgodnie ze swoim motto: „Z chirurgiczną perfekcją”. Do końca istnienia.

*zastrzeżona patentowo

Pełna kontrola i swoboda ruchu

Więcej niż joystick,  
przedłużenie Twojej ręki



Swoboda w pływaniu

Tocz się Ustawienie przechyłu
W czasie repozycjonowania pacjenta opatentowana
technologia izometrycznego obrotu (± 15°) utrzymuje
w tym samym miejscu ognisko obrazu minimalizując
konieczność zmiany pozycji ramienia „C”.

Stół umożliwia pochylenia Trendelenburga
i anty-Trendelenburga w zakresie 25° - jest to największy
zakres oferowany wśród oferowanych na rynku stołów
do chirurgii naczyniowej. Przycisk awaryjny umożliwia
szybkie opuszczenie blatu w sytuacjach awaryjnych.

Elastyczność na przyszłość
Swobodna technologia przesuwu umożliwia płynny ruch
wzdłużny (90 cm), porzeczny (25 cm) i ukośny (93,5 cm).

 Wymienny blat stołu zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu
wykorzystania sali operacyjnej i bez trudu umożliwia rozbudowę
w przyszłości.



Pełne obrazowanie  
pacjenta o wzroście

do 196 cm

Obrazowanie 360°
107,2 cm

Obrazowanie 360°
107,2 cm

Szerokie możliwości dla szczególnych zabiegów

Przejdźmy do odległości
 Całkowita przezierność na długości 196 cm z płytą   
      pod głowę (169,2 cm bez płyty)   
 Pełna przezierność w zakresie 360° na długości 107,2 cm   
      z płytą pod głowę (80,4 cm bez płyty) 

Obciążenie jak przystępna inwestycja
 Ponieważ stół imagiQ2 jest produktem najwyższej               
      jakości może być obciążany pacjentami o wadze do 300 kg   
 Standardowa kon�guracja pozwala układać pacjentów 

        o wadze do 225 kg



Nasi inżynierowie skonstruowali blat stołu imagiQ2
z nowego polimerowego włókna węglowego.*
Wysokiej jakości blat jest najbardziej przeziernym
blatem dostępnym na rynku (0,4 mm Al) zapewniając
wysokiej jakości obrazy przy jedoczesnej redukcji
dawki promieniowania rentgenowskiego oraz
podnosząc bezpieczeństwo na sali operacyjnej.

Zgodnie z obecnymi wytycznymi PRDM1 urządzenia
powinny wykorzystywać najniższą dawkę �uoroskopową
pozwalającą uzyskać odpowiedni obraz. 

Stoły o niskiej pochłanialności promieniowania:  
Standard bezpieczeństwa

Zapewnij najbezpieczniejsze otoczenie 
dla pacjentów i zespołu operacyjnego

1. Stacker M, Balter S, Towbin RB, et al. Guidelines for Patient Radiation Dose Management. 2009;20:S263-S273.

*zastrzeżony patentowo



Chirurgiczna perfekcja dla życia:  
Godna inwestycja

„Złoty standard” w zakresie serwisu i gwarancji

Firma Stille deklaruje zapewnienie „złotego standardu”
w zakresie serwisu. Mamy zaufanie do swoich produktów:
imagiQ2 jest objęty 2 letnią gwarancją i 3 letnią gwarancję
na części. Jednakże jeżeli potrzebna będzie pomoc serwisowa
nasi technicy są specjalnie przeszkoleni w zakresie każdego
produktu i oferują szybką, uprzejmą obsługę.

Bezpieczeństwo dla pacjenta i obsługi

Od ponad 170 lat �rma Stille produkuje urządzenia medycznej
mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo pacjenta.
Nasze produkty przechodzą szczegółową kontrolę
bezpieczeństwa przeprowadzaną przez dział jakości, aby być
pewnym, że zostaną one dostarczone zapewniając najwyższy
poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i obsługi.

Wiarygodność, które można ufać

Historia �rmy Stille rozpoczęła się w 1841 w renomowanym
na świecie instytucie Karolinska w Szwecji będącym liderem
w naukach medycznych i innowacjach. Jesteśmy dumni
z wykorzystywania najlepszych materiałów, aby zapewnić
najwyższą jakość w zakresie wykonania i trwałości wszystkich
naszych produktów.

Innowacyjne technologie

Firma Stille jest innowatorem w zakresie technologii
obrazowania układu krwionośnego. Projektowanie naszych
produktów odbywało się zawsze przy współpracy z chirurgami,
aby zapewnić najlepsze rozwiązania dla sal operacyjnych.
Naszą uwagę zawszę koncentrujemy na bezpieczeństwie
i łatwości użytkowania produktów, po to aby użytkownik
mógł skupić się na zabiegu, a nie na urządzeniu.



Parametr Opis
Waga pacjenta 225 kg lub 300 kg (z opcją podwyższonej nośności)

Długość blatu stołu 230 cm  

Długość części przeziernej 196 cm z płytą pod głowę; 169,2cm bez płyty pod głowę 

Materiał blatu stołu Opatentowane, strukturalne włókno węglowe, Al. 0,4

Blokada przesuwu System szybkiego blokowania Stille 

Przesuw (wzdłużny, poprzeczny, ukośny) 90 cm x 25 cm x 93,4 cm

Tryb pracy 100% praca ciągła 

Zasilanie: ~100 ÷ 250  V Bezpośrednio z sieci prądem zmiennym + akumulatorowe prądem stałym

Długość, szerokość, wysokość L = 234 cm; W = 77,2 cm; H = 71 ÷ 109 cm

Trendelenburg  ±25°

Pochylenie boczne ±15°

Koła i kierowanie Stałe koła z przodu, koła na obrotnicach z tyłu

Szyny boczne Zamocowane na stałe na 2 / 3 długości blatu stołu

Wymienny blat stołu Tak, platforma przystosowana do przyszłej rozbudowy

Uchwyt transportowy Tak (Kolor: czarny dla wersji 225 kg, srebrny dla wersji 300 kg)

Dane techniczne imagiQ2
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Opcje dodatkowe Opis

Podwyższona mobilność W sytuacji kiedy stół używany jest do transportu wewnątrzszpitalnego zaleca
się wykorzystywanie tej opcji  podwyższającej  mobilność stołu.
Stół wyposażony jest we wszystkie koła na obrotnicach i dodatkowe koło
do jazdy kierunkowej.
Ref: 535-1711

 
Podwyższona nośność Podwyższa możliwości obciążenia stołu pacjentem

o wadze do 300 kg.
Ref: 535-1710

Podwyższona wydajność
zasilania

Pozwala na wydłużenie czasu pracy na akumulatorach. Pakiet zawiera zestaw
wysoko wydajnych akumulatorów umożliwiających pracę bez ładowania
do 1 tygodnia. Ref: 535-1712

 
 

Dostosowanie imagiQ2 do Twoich potrzeb



Katalog akcesoriów
Nazwa Nr kat. Standard Opcja Dostępność na rynku
Sterownik panewkowy DIN 535-1760 x Wszystkie oprócz USA

Sterownik panewkowy US 535-1761 x Wyłącznie USA

Zdejmowana szyna boczna US 535-1720 x Wszystkie

Zdejmowana szyna boczna DIN 535-1721 x Wszystkie

Zdejmowana szyna boczna UK 535-1722 x Wszystkie

Przezierna płyta po rękę 535-1730 x Wszystkie

Regulowana płyta pod głowę 535-1740 x Wszystkie

Sztywna płyta pod głowę 535-1741 x Wszystkie

Stolik na cenniki, dł. 1000 mm 535-1750 x Wszystkie

Stolik na cenniki, dł. 1500 mm 535-1751 x Wszystkie

Stolik na cenniki, dł. 500 mm 535-1752 x Wszystkie

Włącznik nożny 535-1762 x Wszystkie

Regulowana płyta pod rękę DIN 514-50-3SR025 x Wszystkie oprócz USA

Wysięgnik infuzyjny 514-100401 x Wszystkie oprócz USA

Parawan anestezjologiczny 514-100311 x Wszystkie oprócz USA

Płyta pod rękę 512-5000 x Wyłącznie USA

Parawan anestezjologiczny 512-5030 x Wyłącznie USA

Wysięgnik infuzyjny bez zacisku 512-5010 x Wyłącznie USA

 

Zacisk do wysięgnika infuzyjnego 512-5013 x Wyłącznie USA

Płyta pod nogi z włókna węglowego z poduszką 512-5040 x Wyłącznie USA

Regulowana płyta pod głowę
Całkowicie przezierna, regulowana
płyta ułatwia intubację i wizualizację
naczyń szyjnych.

Przezierna płyta po rękę
Umożliwia całkowite obrazowanie,
mocowana bezpośrednio
do blatu stołu.

Regulowana płyta pod rękę
Nieprzezierna płyta pod rękę
zapewnia jej idealne podparcie
w trakcie podawania pacjentowi 
płynów infuzyjnych.

Parawan anestezjologiczny
Zapewnia sterylne odseparowanie
pola operacyjnego od głowy pacjenta.

Podpora pod nogi
Przezierna i regulowana płyta zwiększa
długość blatu stołu operacyjnego.
Wyłącznie na rynek USA.

Zdejmowane szyny boczne
Szyny mocowane na 1/3 długości
stołu, mocowane w części całkowicie
przeziernej, umożliwiające mocowanie
akcesoriów na całej długości blatu stołu.

Stolik na cewniki
Mocowany bezpośrednio do blatu
stołu, zapewnia dodatkową przestrzeń
roboczą. Dostępny w trzech długościach.

Przegląd wybranych akcesoriów



Stille AB
Gustav III:s Boulevard 42

SE-169 73 Solna, Sweden

Telefon: +46 8 588 580 00

Fax: +46 8 588 580 05

info@stille.se 

www.stille.se   

Autoryzowany dystrybutor:Stille Surgical Inc.
943 Parkview Blvd

Lombard, IL 60148

United States

Telefon: 1.800.6651614

Surgical perfection. For life.  
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produkującą urządzenia medyczne. Projektujemy,
produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości
instrumenty chirurgiczne i specjalistyczne stoły
wiodącym chirurgom na całym świecie. Do tej pory
przetrwaliśmy ponad 170 lat.

i produktów znanych ze swojej jakości. Naszą
działalność prowadzimy w dwóch odrębnych
dziedzinach.

Instrumenty chirurgiczne
Kompletna oferta ręcznie kutych, wykonywanych
ręcznie instrumentów chirurgicznych oferujących
delikatne wzornictwo, wiodącą w branży wytrzymałość

znanego i cenionego na cały świecie przez
chirurgów dostawcę.

Pozycjonowanie pacjenta
Oferta obejmuje dwie główne grupy procedur– specjalistyczne
stoły do chirurgii kardiowaskularnej, ginekologii, urologii
i zabiegów urodynamicznych. Stoły te wyróżnia wysoki
poziom funkcjonalności i ergonomii  oraz interesujący
wygląd estetyczny.

Firma Stille wytwarza urządzenia medyczne od 1841 roku
i zawsze zależało jej na dostarczaniu rozwiązań
najbezpieczniejszych i na jak najwyższym poziomie zgodnie
ze swoim motto: „Z chirurgiczną perfekcją”.
Do końca istnienia.

Stille - Z chirurgiczną perfekcją. Do końca istnienia.

Stille imagiQ2 

KLAROMED Sp. z o. o.

ul. Moniuszki 4, PL-05070 Sulejówek

Telefon: +48 22 299 30 40

klaromed@klaromed.pl

Polska

www.klaromed.pl

Fax: +48 22 783 19 31


