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z elementów 
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importowanych

CFPM300
płyta stołu zintegrowana 
łącznie z oparciem głowy

CFPM401
płyta stołu zintegrowana 
łącznie z oparciem głowy

CFPM100
płyta stołu zintegrowana 
łącznie z oparciem głowy

CFPMFXH
płyta stołu zintegrowana 
łącznie z oparciem głowy

CFPM100
prostokątna płyta stołu

CFPMFXH
prostokątna płyta stołu

CFPM300
prostokątna płyta stołu

CFPM301
płyta stołu zintegrowana 
łącznie z oparciem głowy

CFPM301
prostokątna płyta 
stołu
CFPMB301
prostokątna płyta stołu - wersja bariatryczna

CFLU401 
Stół do litotrypsji

CFPM400
płyta stołu zintegrowana 
łącznie z oparciem głowy

CFPM400
prostokątna płyta stołu

CFPM401
prostokątna płyta 
stołu

CFUR301 
Stół urologiczny

CFUR401 
Stół urologiczny



© Copyright - prawa autorskie 2007
 OAKWORKS® , Inc.

Niniejsza instrukcja została 
oryginalnie sporządzona w języku 
angielskim i taka wersja została 
zatwierdzona.

Drukowano w USA

Wszystkie prawa zastrzeżone 
Bez pisemnej zgody firmy 
OAKWORKS®, Inc.

OAKWORKS® jest zarejestrowaną 
marką handlową firmy 
OAKWORKS®, Inc.

Uwaga

Informacje zawarte w treści 
niniejszego dokumentu mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego 
uprzedzenia stanowią 
jakiegokolwiek zobowiązania firmy 
OAKWORKS®, Inc.

Firma OAKWORKS®, Inc. nie 
przyjmuje na siebie jakiejkolwiek 
odpowiedzialności z tytułu b 
błędów, jakie mogą się pojawić 
w niniejszym dokumencie, ani 
nie udziela w odniesieniu do 
przedmiotowego materiału 
żadnej gwarancji ani wyraźnej, 
ani domniemanej jakiegokolwiek 
bądź rodzaju, ze szczególnym 
uwzględnieniem domniemanej 
gwarancji zbywalności i 
przydatności do określonego celu.

Firma OAKWORKS®, Inc. nie 
przyjmuje na siebie jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za szkody 
przypadkowe lub wtórne związane 
z dostarczeniem, jakością lub 
wykorzystaniem niniejszego 
dokumentu oraz materiału 
programowego, który dokument ten 
opisuje, ani z tytułu jakichkolwiek 
szkód z powyższego wynikłych.
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OPIS SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRODUKTU
Stoły do obrazowania produkcji firmy Oakworks® są stołami radiologicznymi, przeznaczonymi do użytku w połączeniu 
z systemami wykorzystującymi ruchome ramiona typu C. Stoły te są idealnie przystosowane do wykonywania procedur 
obrazowania oraz procedur terapeutycznych łagodzenia bólu. Stoły te są odpowiednie do przeprowadzania diagnostyki 
rentgenowskiej oraz obrazowania podczas wykonywania procedur terapeutycznych, takich jak zastrzyki dokręgosłupowe, 
procedury wertebroplastyczne oraz inne procedury łagodzenia bólu. Stoły typu CFLU & CFUR są przeznaczone 
do litotrypsji i procedur urologicznych. Stoły te są przeznaczone do obsługiwania przez wykwalifikowany personel 
służby zdrowia pracujący w środowisku medycznym. Nie jest wymagane żadne szkolenie specjalne, lecz ze względu na 
bezpieczeństwo zarówno osoby obsługującej, jak i pacjenta, rzeczą ważną jest zapoznanie się z następującymi zaleceniami 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu z udziałem pacjentów, personel medyczny powinien 
przeczytać ze zrozumieniem całą treść niniejszej instrukcji obsługi.

IDENTYFIKACJA SYMBOLI

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych 
na produkcie, stanowi ostrzeżenie. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie ostrzeżenia uważnie przeczytać i 
stosować wszystkie wymagane środki ostrożności. 

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych na 
produkcie, stanowi ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym. Należy zwrócić uwagę, aby stosować się 
do treści wszystkich ostrzeżeń.

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych 
na produkcie, stanowi ostrzeżenie przed potencjalnym narażeniem na szkodliwe promieniowanie 
rentgenowskie. Należy zwrócić uwagę, aby stosować się do treści wszystkich ostrzeżeń.

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych na 
produkcie wskazuje, że zarówno stół, jak i jego elementy składowe zgodnie z treścią normy IEC 60601-1 
stanowią części aplikacyjne typu B. 2005.

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych na 
produkcie, wskazuje końcówkę uziemienia ochronnego (uziom).

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych na 
produkcie, wskazuje datę produkcji urządzenia.

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych na 
produkcie, wskazuje na obecność prądu przemiennego (AC).

Symbol ten, jeżeli będzie stosowany w treści niniejszej instrukcji oraz w naklejkach umieszczonych na produkcie, 
wskazuje na obecność prądu stałego (DC).

Ten symbol jest stosowany, aby wskazać operatorowi na konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi.

Siadanie w tym obszarze jest zabronione.

~
----

PRZECIWWSKAZANIA
Jeżeli stosowany jest ukośny kąt widoku, stoły do obrazowania produkcji firmy Oakworks® nie mogą być 
wykorzystywane w połączeniu ze stosowaniem ekranów wzmacniających lub kaset z błoną rentgenowską 
większych niż 12 cali (30 cm) . Stoły te nie są przeznaczone do wykonywania procedur związanych z rezonansem 
magnetycznym i nie powinny być przy tych procedurach wykorzystywane.
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ISTOTNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

OSTROŻNIE PROSIMY NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ 

DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA
Po rozpakowania stołu należy go dokładnie sprawdzić pod kątem ew. uszkodzeń. W przypadku, gdy będą Państwo 
podejrzewać obecność uszkodzenia, prosimy nie przystępować do posługiwania się stołem i powiadomić nasz dział 
serwisowy. Nr tel.: 800-916-4612.
Nieprawidłowe posługiwanie się stołem może być przyczyną powstania obrażeń cielesnych. Przed przystąpieniem do 
użytkowania stołu należy zapoznać się ze wszystkimi zalecaniami instrukcji obsługi.
Dopuszczalny limit masy (pacjenta i akcesoriów): 227 kg / 500 funtów, przy równomiernym rozkładzie mas. (Tylko stoły 
bariatryczne: 340 kg / 750funtów).
Nie wolno siadać w obszarze wychodzącym poza linię ostrzegawczą, zaznaczoną na wykonanej z włókien węglowych 
płycie stołu. W przypadku płyt stołów do litotrypsji / urologicznych nie wolno siadać na jakichkolwiek przystawkach 
(dopuszczalny limit masy: 200 funtów / 91 kg)
Aby zapewnić mobilność w obrębie gabinetu do obrazowania, stoły są wyposażone w cztery blokowane kółka 
jezdne. Może wystąpić przypadkowy ruch kółek jezdnych. Przed przystąpieniem do obrazowania pacjenta należy 
wpierw zablokować kółka jezdne. Podczas wchodzenia pacjenta na stół/schodzenia ze stołu, kółka jezdne muszą być 
bezwarunkowo zablokowane.
Stół nie powinien być wykorzystywany w pobliżu innych jednostek sprzętu, ani nie wolno go ustawiać w stosy, a w przypadku, 
gdy posługiwanie się stołem w sąsiedztwie innego sprzętu/zestawianie z innym sprzętem będzie konieczne, należy zwrócić 
baczną uwagę i zaobserwować, czy w zastosowanej konfiguracji można zagwarantować prawidłową pracę tego sprzętu. 
Stosowanie akcesoriów, przetworników oraz kabli innych, aniżeli wyspecyfikowanie (za wyjątkiem przetworników oraz 
kabli sprzedawanych przez producenta w postaci części zamiennych do elementów wewnętrznych urządzenia) może być 
przyczyną podwyższonej emisji oraz zmniejszonej odporności stołu na emisje obce.
Stół ten jest przeznaczony do pracy w konfiguracji wolnostojącej z użyciem sprzętu do obrazowania radiologicznego. Stół 
ten nie może być samowolnie modyfikowany lub włączany do pracy w ramach innych urządzeń.
Pod płytą stołu mogą występować punkty zaciśnięcia. Podczas, gdy stół jest w ruchu, pod jego płytą nie wolno 
umieszczać jakichkolwiek części ciała.
Przed udzieleniem pacjentowi ambulatoryjnemu zezwolenia na zejście ze stołu, należy mieć pewność, że stół ten został 
całkowicie opuszczony. Pacjent w każdej chwili może utracić równowagę i spaść. UWAGA: Model typu CFPMFXH jest 
stołem o stałej wysokości. Zaleca się, aby wszystkim pacjentom zapewniać asystę podczas wchodzenia na stół (asystę 
fizyczną i schodki zaopatrzone w poręczne boczne.)
Przed przystąpieniem do korzystania ze stołu, pacjent musi zostać zabezpieczony pasem do przytrzymywania.
Medyczny sprzęt elektryczny wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności dotyczących EMC (kompatybilności 
elektromagnetycznej). Musi być on instalowany i włączany do eksploatacji zgodnie z podanymi na końcu niniejszej 
instrukcji obsługi informacjami w zakresie EMC. (Z wyłączeniem modelu CFPMFXH)
Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji na częstotliwościach radiowych może oddziaływać na medyczny sprzęt 
elektryczny. (Z wyłączeniem modelu CFPMFXH)
Ten stół nie daje się do użytkowania w obecności łatwopalnych mieszanin środków anestetycznych z tlenem, powietrzem 
lub podtlenkiem azotu.
Zagrożenie porażeniem elektrycznym. (Z wyłączeniem modelu CFPMFXH) Zasilacz/moduł sterujący jest umieszczony 
wewnątrz kolumny podnoszącej, pod płytą stołu. Wewnątrz urządzenia nie ma jakichkolwiek elementów do samodzielnego 
serwisowania przez użytkownika. Zawsze należy wezwać wykwalifikowany personel serwisowy. Przed jakimkolwiek 
kontaktem z kablami podłączonymi do zasilania elektrycznego należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, sprzęt ten musi być podłączony tylko i wyłącznie do prawidłowo 
uziemionego gniazda elektrycznego. Patrz: INSTRUKCJE UZIEMIANIA w niniejszej instrukcji obsługi.
Niezawodność uziemienia można osiągnąć tylko wtedy, gdy sprzęt będzie podłączony do odpowiednich 3-wtykowych 
gniazd oznaczonych jako „Tylko szpital” lub „Jakość szpitalna”.
Stoły medyczne produkcji firmy Oakworks są przewidziane na wiele lat niezawodnej eksploatacji i zgodnie z tą myślą są 
budowane. W przypadku utylizacji urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do budowy tego stołu należy stosować się 
do lokalnych przepisów i uregulowań prawnych. 

ISTOTNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE
Aby zredukować ryzyko spowodowania oparzeń, porażenia elektrycznego lub obrażeń cielesnych u ludzi:
1.  Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć sprzęt od gniazda elektrycznego.
2. Przed przystąpieniem do montowania lub demontowania jakichkolwiek elementów odłączyć sprzęt od gniazda elektrycznego.
3.   Nigdy nie wolno użytkować tego sprzętu, jeżeli będzie miał on uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę, jeżeli nie będzie 

funkcjonował prawidłowo, jeżeli stół zostanie upuszczony lub będzie uszkodzony lub zostanie zanurzony w wodzie. 
Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy skontaktować się Działem Obsługi Klientów firmy Oakworks.

4.  Kabel zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
5.  Nigdy nie wolno wpuszczać jakichkolwiek przedmiotów do otworów stołu ani ich tam wkładać.
6.  Stołów tych nigdy nie wolno wykorzystywać na zewnątrz pomieszczeń.
7.  Nie wolno obsługiwać tego sprzętu w tych miejscach gdzie są rozpylane aerozole (produkty w sprayu) lub tam, gdzie 

podawany jest tlen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

W przypadku, gdy jest używany ten stół, zachodzi potencjalne niebezpieczeństwo narażenia się na szkodliwe 
promieniowanie rentgenowskie. Aby zapewnić ochronę zarówno w odniesieniu do the operatora jak i pacjenta, niezbędne 
jest stosowanie odpowiednich osłon zabezpieczających przed promieniowaniem rentgenowskim. W celu ochrony przed 
ekspozycją na rozproszone promieniowanie rentgenowskie, w odniesieniu do pacjentów zalecane jest stosowanie osłon 
zabezpieczających w miejscach położonych na zewnątrz docelowych obszarów przeznaczonych do zobrazowania . 
Płyta stołu stanowi typowo równoważnik aluminiowej przegrody filtracyjnej o grubości 1,10 mm, w przypadku 
pomiaru przy wartości szczytowej napięcia 100 kVp i warstwy półchłonnej (HVL) o grubości 3,6 mm. (UWAGA: 
Bariatryczna płyta stołu stanowi typowo równoważnik aluminiowej przegrody filtracyjnej o grubości 1,50 mm, w 
przypadku pomiaru przy wartości szczytowej napięcia 100 kVp i warstwy półchłonnej (HVL) o grubości 3,6 mm.
• Stoły do obrazowania firmy Oakworks® mogą być wykorzystywane podczas obrazowania rentgenowskiego, 

gdzie generator promieniowania rentgenowskiego jest umieszczony pod płytą stołu, a rejestrator obrazu nad 
nią. Taka metoda jest zalecana. Stoły te mogą być wykorzystywane podczas obrazowania rentgenowskiego, gdzie 
generator promieniowania rentgenowskiego jest umieszczony nad płytą stołu, a rejestrator obrazu pod nią. Takie 
zastosowanie oznacza wyższą ekspozycję pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. Operator musi wyważyć 
kwestię potrzeb związanych z obrazowaniem i problemów wynikłych z ekspozycji pacjenta na promieniowanie.

• Stoły do obrazowania mogą być wykorzystywane, gdy generator promieniowania rentgenowskiego jest 
umieszczony nad płytą stołu, a kaseta z błoną rentgenowską pod nią. (Patrz: przeciwwskazania dotyczące 
rozmiaru kasety z błoną rentgenowską).

• Generator promieniowania rentgenowskiego nigdy nie powinien być umieszczony nad płytą stołu w czasie, gdy stół 
do obrazowania firmy Oakworks® oraz System Pozycjonowania z Ułożeniem na Wznak/Poduszka Pozycjonująca 
Twarz firmy Oakworks® są wykorzystywane łącznie. Taki typ użytkowania wymaga, aby generator rentgenowski był 
umieszczony pod płytą stołu, a ekran wzmacniającyobraz lub kaseta z błoną rentgenowską nad nią.
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OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Stała wysokość 37” (91cm) 

Wybór płyty stołu:
- Ze zintegrowanym 
oparciem głowy
- Prostokątnej

22” (56cm) Sz. x 84” (214cm) Dł.

24” (61cm) Sz. x 80” (203cm) Dł.

Opcje napięcia 
zasilania stołu:

120V/60Hz lub 230V/50Hz

Udźwig stołu 500 funtów (227 kg.) Masa musi być rozłożona 
w sposób równomierny

Blokowane kółka 
jezdne o średnicy 
4” (10cm)

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych 
do ruchomego lub trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Półksiężycowa 
podkładka pod twarz

Zintegrowana wyłącznie z oparciem głowy

Pas do 
przytrzymywania 
pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas 
wykonywania wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 368 funtów (167 kg.)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty 
bezpieczeństwa

FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

Wysokość niestandardowa: 31”-37” (79-91cm)

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Zestaw dwóch podkładek pod głowę:
1)  Podkładka kwadratowa 2” (5 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku
2)  Podkładka kwadratowa 4” (10 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku

CFPMFXH  

Wykonana z włókien węglowych płyta 
stołu ze zintegrowanym oparciem głowy i 
zdejmowanym podkładem elastycznym

Blokowane kółka jezdne

Zintegrowane 
oparcie twarzy wraz 
z półksiężycową 
podkładką pod twarz

Uchwyt 
ręczny

PŁYTA PROSTOKĄTNA 24” X 80”

 Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w 
rozdziale poświęconym specyfikacjom.
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OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

CFPM100

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Regulacja wysokości Z napędem mechanicznym w zakresie 22”-40” 

(56-102cm) 

Sterownik nożny nastawiania wysokości

Wybór płyty stołu:
- Ze zintegrowanym 
oparciem głowy
- Prostokątnej

22” (56cm) Sz. x 84” (214cm) Dł.

24” (61cm) Sz. x 80” (203cm) Dł.

Opcje napięcia 
zasilania stołu:

120V/60Hz lub 230V/50Hz

Udźwig stołu 500 funtów (227 kg) przy równomiernym 
rozkładzie masy

4” (10 cm.) Blokowane 
kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych 
do ruchomego lub
trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Półksiężycowa 
podkładka pod twarz

Zintegrowana wyłącznie z oparciem głowy

Pas do przytrzymywa-
nia pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas 
wykonywania wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 343 funtów (146 kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty 
bezpieczeństwa

FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Zestaw dwóch podkładek pod głowę:
1)  Podkładka kwadratowa 2” (5 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku
2)  Podkładka kwadratowa 4” (10 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku

Wykonana z włókien węglowych płyta 
stołu ze zintegrowanym oparciem głowy i 
zdejmowanym podkładem elastycznym

Elektronicznie 
sterowana 
kolumna 
podnosząca

Wyłącznik 
awaryjny

Uchwyt 
ręczny

24” X 80” PROSTOKĄTNA PŁYTA 
STOŁU

Blokowane kółka jezdne

Zintegrowane 
oparcie twarzy wraz 
z półksiężycową 
podkładką pod twarz
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OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

CFPM300

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 26”-44” (66-112cm) z 

napędem mechanicznym

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji 
Trendelenburga w zakresie +15°/-12°

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przechył 
poprzeczny w zakresie ±15

Sterownik ręczny i 
nożny

Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd 
mechaniczny

Wybór płyty stołu:
- Ze zintegrowanym 
oparciem głowy
- Prostokątnej

22” (56cm) Sz. x 84” (214cm) Dł.

24” (61cm) Sz. x 80” (203cm) Dł.

Opcje napięcia 
zasilania stołu:

120V/60Hz lub 230V/50Hz

Udźwig stołu 500 funtów (227 kg) przy równomiernym 
rozkładzie masy

4” (10 cm.) Blokowane 
kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych 
do ruchomego lubtrwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Półksiężycowa 
podkładka pod twarz

Zintegrowana wyłącznie z oparciem głowy

Pas do przytrzymywa-
nia pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas 
wykonywania wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 498 funtów (226kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty 
bezpieczeństwa

FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

2” (5cm.) Podkład elastyczny płyty stołu

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Zestaw dwóch podkładek pod głowę:
1)  Podkładka kwadratowa 2” (5 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku
2)  Podkładka kwadratowa 4” (10 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku

Elektronicznie 
sterowana kolumna 
podnosząca

Uchwyt 
ręczny

Wyłącznik 
awaryjny

24” X 80” PROSTOKĄTNA 
PŁYTA STOŁU

Blokowane kółka jezdne

Wykonana z włókien węglowych płyta stołu ze 
zintegrowanym oparciem głowy i zdejmowanym 
podkładem elastycznym

Zintegrowane 
oparcie twarzy wraz 
z półksiężycową 
podkładką pod twarz
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OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 26”-44” (66-112cm) z napędem 

mechanicznym

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji 
Trendelenburga w zakresie +15°/-12°

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przechył poprzeczny 
w zakresie ±15°

Ruch 4 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw wzdłużny w 
zakresie 10” (25cm)

Sterownik ręczny i nożny Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd 
mechaniczny

Wybór płyty stołu:
- Ze zintegrowanym 
oparciem głowy
- Prostokątnej

22” (56cm) Sz. x 84” (214cm) Dł.

24” (61cm) Sz. x 80” (203cm) Dł.

Opcje napięcia zasilania 
stołu:

120V/60Hz lub 230V/50Hz

Udźwig stołu 500 funtów (227 kg) przy równomiernym rozkładzie 
masy

4” (10 cm.) Blokowane 
kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych do 
ruchomego lub trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Półksiężycowa podkładka 
pod twarz

Zintegrowana wyłącznie z oparciem głowy

Pas do przytrzymywania 
pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas wykonywania 
wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 498 funtów (226 kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty 
bezpieczeństwa

FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Zestaw dwóch podkładek pod głowę:
1)  Podkładka kwadratowa 2” (5 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku
2)  Podkładka kwadratowa 4” (10 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku

Elektronicznie 
sterowana kolumna 
podnosząca

Uchwyt 
ręczny

Wyłącznik 
awaryjny

Blokowane kółka jezdne

CFPM400 24” X 80” PROSTOKĄTNA 
PŁYTA STOŁU

Wykonana z włókien węglowych płyta stołu ze 
zintegrowanym oparciem głowy i zdejmowanym 
podkładem elastycznym

Zintegrowane 
oparcie 
twarzy wraz z 
półksiężycową 
podkładką pod 
twarz
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OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

Elektronicznie 
sterowana kolumna 
podnosząca

Uchwyt 
ręczny

Wyłącznik 
awaryjny

Blokowane kółka jezdne

CFPM301 24” X 80” PROSTOKĄTNA 
PŁYTA STOŁU

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 25”-43” (64-109cm) z 

napędem mechanicznym

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji 
Trendelenburga w zakresie +15°/-11°

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw 
wzdłużny w zakresie 10” (25cm)

Sterownik ręczny i 
nożny

Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd 
mechaniczny

Wybór płyty stołu:
- Ze zintegrowanym 
oparciem głowy
- Prostokątnej

22” (56cm) Sz. x 84” (214cm) Dł.

24” (61cm) Sz. x 80” (203cm) Dł.

Opcje napięcia zasila-
nia stołu:

120V/60Hz lub 230V/50Hz

Udźwig stołu 500 funtów (227 kg) przy równomiernym 
rozkładzie masy

4” (10 cm.) Blokowa-
ne kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych 
do ruchomego lub trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Półksiężycowa pod-
kładka pod twarz

Zintegrowana wyłącznie z oparciem głowy

Pas do przytrzymywa-
nia pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas wykonywa-
nia wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 538 funtów (244 kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty bezpie-
czeństwa

FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Zestaw dwóch podkładek pod głowę:
1)  Podkładka kwadratowa 2” (5 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku
2)  Podkładka kwadratowa 4” (10 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku

Wykonana z włókien węglowych płyta 
stołu ze zintegrowanym oparciem głowy i 
zdejmowanym podkładem elastycznym

Zintegrowane 
oparcie 
twarzy wraz z 
półksiężycową 
podkładką pod 
twarz
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OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w 
rozdziale poświęconym specyfikacjom.

Wersja bariatryczna, wykonana z włókna węglowego 24” x 80”
Płyta stołu ze zdejmowanym podkładem elastycznym

Elektronicznie 
sterowana kolumna 
podnosząca

Uchwyt 
ręczny

Wyłącznik 
awaryjny

Blokowane 
kółka jezdne

CFPMB301 - Wersja bariatryczna

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 26”-44” (66-112 cm) z 

napędem mechanicznym

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji 
Trendelenburga w zakresie +15°/-11°

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw 
wzdłużny w zakresie 10” (25cm)

Sterownik ręczny i 
nożny

Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd 
mechaniczny

Prostokątna płyta stołu 24” (61cm) Sz. x 80” (203cm) Dł.

Opcje napięcia zasila-
nia stołu:

120V/60Hz lub 230V/50Hz

Udźwig stołu 750 funtów (340 kg) przy równomiernym 
rozkładzie masy

4” (10 cm.) Blokowa-
ne kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych 
do ruchomego lub trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Półksiężycowa pod-
kładka pod twarz

Zintegrowana wyłącznie z oparciem głowy

Pas do przytrzymywa-
nia pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas wykonywa-
nia wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 573 funtów (260 kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty bezpie-
czeństwa

FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Zestaw dwóch podkładek pod głowę:
1)  Podkładka kwadratowa 2” (5 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku
2)  Podkładka kwadratowa 4” (10 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku



SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 26”-44” (66-112cm) z napędem 

mechanicznym

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji 
Trendelenburga w zakresie +15°/-12°

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw wzdłużny w 
zakresie 10” (25cm)

Ruch 4 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw poprzeczny 
w zakresie 4” ±(10cm)

Sterownik ręczny i nożny Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd 
mechaniczny

Wybór płyty stołu:
- Ze zintegrowanym 
oparciem głowy
- Prostokątnej

22” (56cm) Sz. x 84” (214cm) Dł.

24” (61cm) Sz. x 80” (203cm) Dł.

Opcje napięcia zasilania 
stołu:

120V/60Hz lub 230V/50Hz

Udźwig stołu 500 funtów (227 kg) przy równomiernym rozkładzie 
masy

4” (10 cm.) Blokowane 
kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych do 
ruchomego lub trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Półksiężycowa podkładka 
pod twarz

Zintegrowana wyłącznie z oparciem głowy

Pas do przytrzymywania 
pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas wykonywania 
wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 548 funtów (249 kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty bezpieczeń-
stwa

FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Zestaw dwóch podkładek pod głowę:
1)  Podkładka kwadratowa 2” (5 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku
2)  Podkładka kwadratowa 4” (10 cm) Wysokość x 

12” (30,5 cm) Długość boku

Elektronicznie 
sterowana kolumna 
podnosząca

Uchwyt 
ręczny

Wyłącznik 
awaryjny

Blokowane kółka jezdne

CFPM401 24” X 80” PROSTOKĄTNA 
PŁYTA STOŁU

10

OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

Wykonana z włókien węglowych płyta 
stołu ze zintegrowanym oparciem głowy i 
zdejmowanym podkładem elastycznym

Zintegrowane 
oparcie 
twarzy wraz z 
półksiężycową 
podkładką pod 
twarz



11

OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 27”-45” (66-112cm) z napędem 

mechanicznym
Obręcz do zakładania 
worka urologicznego

Zaciski zaciskane na szynie teowej (worek nie jest 
dołączony do dostawy)

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji 
Trendelenburga w zakresie +15°/-12°

Zintegrowane szyny teowe 0,38” (1cm) Grubość x 1,13” (3cm) Wysokość wg 
normy USA (US Standard)

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw wzdłużny w 
zakresie 10” (25cm)

Pas do przytrzymywania 
pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas wykonywania 
wszystkich procedur

Ruch 4 Ruch z napędem mechanicznym w zakresie 4” (10 cm) 
Przesuw boczny w zakresie

5” (12,5 cm.) Blokowane 
kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych do 
ruchomego lub trwałego pozycjonowania

Sterownik ręczny i nożny Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd mechaniczny

Wymiary płyty głównej
23” (58cm) Sz. x 47” (119cm) Dł. (Wymiary części 
przejrzystej radiologicznie: 19” (48cm) Sz. x 23,7” 
(60cm) Dł.

Wymiary stołu: (1) 23” (58cm) Sz. x 28” (71cm) Dł. - koniec

(1) 23” (58cm) Sz. x 16” (41cm) Dł. LUB
23” (58cm) Sz. x 20” (51cm) Dł. - krótki

Opcje napięcia zasilania stołu: 120V/60Hz lub 230V/50Hz (2) 8” (20cm) Sz. x 11” (28cm) Dł. - poprzeczny

Udźwig stołu
500 funtów (227 kg) przy równomiernym rozkładzie masy (1) 8” (20cm) Sz. x 14” (36cm) Dł. - poprzeczny 

200 funtów (91 kg) (na wszystkich przystawkach 
przedłużeniowych)

(1) 8” (20cm) Sz. x 24” (61cm) Dł. - poprzeczny

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™ Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 618 funtów (280 kg) Certyfikaty bezpieczeństwa FDA, cETLus, oznakowanie CE

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 4” (10cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę (standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

Kotara do zabiegów litotrypsyjnych/urologicznych

CFLU401 - Płyta stołu do litotrypsji/urologicznego

Wykonana z włókien węglowych 
płyta stołu ze zdejmowanym 
podkładem elastycznym

Blokowane 
kółka jezdne

Wyłącznik 
awaryjny

Końcowa 
przystawka 
przedłużeniowa

Krótka przystawka 
przedłużeniowa

Poprzeczne przystawki 

przedłużeniowe (4)

Szyna 
teowawzdłuż 
każdego boku)

Uchwyt ręczny
(pod końcem płyty)
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OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 26”-44” (66-112cm) z napędem 

mechanicznym

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji Trende-
lenburga w zakresie +15°/-11°

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw wzdłużny w 
zakresie 10” (25cm)

Sterownik ręczny i nożny Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd mechaniczny

Wymiary płyty głównej
23” (58cm) Sz. x 47” (119cm) Dł. (Wymiary części przej-
rzystej radiologicznie: 19” (48cm) Sz. x 23,7” (60cm) Dł.

Wymiary stołu:
(1) 23” (58,4 cm.) W x 28” (71,1 cm) Dł. - Koniec

(2) 5” (12,5 cm.) W x 24” (61 cm) Dł. - Poprzeczna

Zintegrowane szyny teowe 0,38” (1cm) Grubość x 1,13” (3cm) Wysokość wg nor-
my USA (US Standard)

Obręcz do zakładania 
worka urologicznego

Zaciski zaciskane na szynie teowej (worek nie jest dołą-
czony do dostawy)

Udźwig stołu
500 funtów (227 kg) przy równomiernym rozkładzie masy

200 funtów (91 kg) (na wszystkich przystawkach prze-
dłużeniowych)

4” (10 cm.) Blokowane 
kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych do rucho-
mego lub trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (2.5 cm.) Pianka Comfort Foam™

Pas do przytrzymywania 
pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas wykonywania wszyst-
kich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 568 funtów (258 kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty bezpieczeństwa FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii

CFUR301 - Płyta stołu urologicznego Wykonana z włókien węglowych płyta stołu 
urologicznego ze zdejmowanym podkładem 
elastycznym

Blokowane kółka jezdne

Elektronicznie 
sterowana kolumna 
podnosząca

Uchwyt 
ręczny

(na końcu)

Szyna 
teowa

Wyłącznik 
awaryjny
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OPIS PRODUKTU

Specyfikacje elektryczne zamieszczone są w rozdziale 
poświęconym specyfikacjom.

CFUR401 - Płyta stołu urologicznego
Wykonana z włókien węglowych płyta 
stołu urologicznego ze zdejmowanym 
podkładem elastycznym

Blokowane kółka jezdne

Elektronicznie 
sterowana kolumna 
podnosząca

Uchwyt ręczny
(na końcu)

Szyna 
teowa

Wyłącznik 
awaryjny

SPECYFIKACJE STANDARDOWE
Ruch 1 Regulacja wysokości 27”-45” (69-114cm) z napędem 

mechanicznym

Ruch 2 Ruch z napędem mechanicznym, zmiana pozycji Tren-
delenburga w zakresie +15°/-11°

Ruch 3 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw wzdłużny w 
zakresie 10” (25cm)

Ruch 4 Ruch z napędem mechanicznym, przesuw poprzeczny 
w zakresie 4” ±(10cm)

Sterownik ręczny i nożny Wykonywanie wszystkich ruchów ma napęd mechaniczny

Wymiary płyty głównej 23” (58cm) Sz. x 47” (119cm) Dł. (Wymiary części przejrzy-
stej radiologicznie: 19” (48cm) Sz. x 23,7” (60cm) Dł.

Wymiary stołu:
(1) 23” (58cm) Sz. x 28” (71cm) Dł. - koniec

(2) 5” (13cm) Sz. x 24” (61cm) Dł. - poprzeczny

Zintegrowane szyny 
teowe

0,38” (1cm) Grubość x 1,13” (3cm) Wysokość wg 
normy USA (US Standard)

Obręcz do zakładania 
worka urologicznego

Zaciski zaciskane na szynie teowej (worek nie jest 
dołączony do dostawy)

Udźwig stołu
500 funtów (227 kg) przy równomiernym rozkładzie masy

200 funtów (91 kg) (na wszystkich przystawkach 
przedłużeniowych)

4” (10 cm.) Blokowane 
kółka jezdne

Blokowanie / odblokowywanie kółek jezdnych do 
ruchomego lub trwałego pozycjonowania

Wyściółka 1” (3cm) Pianka Comfort Foam™

Pas do przytrzymywania 
pacjenta

Musi być wykorzystywany podczas wykonywania 
wszystkich procedur

Tapicerka Terra Touch™

Masa stołu 590 funtów (268 kg)

Gwarancja 4 lata na części, 1 rok na wykonawstwo

Certyfikaty bezpieczeństwa FDA, cETLus, oznakowanie CE

OPCJE
Blokowane kółka jezdne o średnicy 5” (13cm)

International Electric Configurations

AKCESORIA
Wykonana z włókna węglowego podpórka pod rękę 
(standardowa lub szeroka)

System pozycjonowania z ułożeniem na wznak II

Regulowany zacisk szyny teowej

Podkładka elastyczna płyty stołu o grubości 2" (5 cm)

Przedłużka Fluoro Extender do fluoroskopii
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Stoły do obrazowania są dostarczane w stanie całkowicie zmontowanym i gotowym do użycia. Wtyczkę 
kabla zasilającego należy umieścić w sprawnym gnieździe elektrycznym , którego dane znamionowe 
odpowiadają specyfikacjom elektrycznym stołu. (patrz: uziemienie jak niżej)

Kabel zasilający oraz przewody sterujące należy poprowadzić w taki sposób, aby nie powodowały 
one ryzyka potknięcia. Przyrządy sterujące należy umieścić w taki sposób, aby były ustawione 
zgodnie z upodobaniem i żeby były dostępne w sposób dogodny.

Należy sprawdzić, czy w przypadku konieczności odłączenia stołu od zasilania, wtyczka kabla 
zasilającego nie będzie niczym blokowana.

Produkt musi  być uziemiony. W przypadku usterki  lub awari i ,  uziemienie stanowi dla 
przebiegu prądu elektrycznego ścieżkę o najmniejszej  rezystancj i ,  co redukuje ryzyko 
porażenia elektrycznego. Produkt ten jest  wyposażony w przewód uziemiający sprzęt, 
z integrowany w kablu zasi la jącym, a wtyczka jest  zaopatrzona w kołek uziemiający. 
Kołek ten musi  wchodzić do odpowiedniego otworu uziemiającego w prawidłowo 
zainstalowanym i  uziemionym gnieździe ściennym, spełniającym wymagania lokalnych 
przepisów elektrotechnicznych. Patrz:  poniżej  przykład spełniający warunki  norm USA.

Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego sprzęt może być przyczyną 
ryzyka porażenia elektrycznego. W razie wątpl iwości  co do tego, czy sprzęt jest 
prawidłowo uziemiony, należy skonsul tować się z wykwal i f ikowanym elektrotechnik iem 
lub członkiem personelu serwisowego. Nie wolno modyf ikować wtyczki  dostarczonej 
wraz z[produktem - jeżel i  n ie będzie pasować ona do gniazda; elektrotechnik musi 
zainstalować odpowiednie gniazdo.

Prawidłowe umieszczenie.  Nieprawidłowe umieszczenie. 

Metody uziemiania

Ryzyko porażenia elektrycznego - ten sprzęt może być 
podłączony tylko i wyłącznie do prawidłowo uziemionego 
gniazda ściennego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

INSTALACJA

UZIEMIENIE 
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STEROWNIK NOŻNY 
Wykorzystywany do regulacji wysokości pionowej stołu, pozycji Trendelenburga, przesuwu wzdłużnego, przechyłu 
lub przesuwu bocznego.
Funkcje sterujące są zależne od właściwości stołu.

JEDEN KIERUNEK RUCHU

TRZY KIERUNKI RUCHU CZTERY KIERUNKI RUCHU

ABY ZAPOBIEC PRZYPADKOWEMU WPRAWIENIU W RUCH, STEROWNIKA 
NOŻNEGO NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ W TYM OBSZARZE WOKÓŁ PODSTAWY OSTROŻNIE
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STEROWNIK RĘCZNY - TRZY RODZAJE RUCHÓW
Wykorzystywany do regulacji wysokości pionowej stołu, pozycji Trendelenburga, przechyłu bocznego LUB do 
regulacji wysokości pionowej stołu, pozycji Trendelenburga, przesuwu wzdłużnego. Funkcje sterujące są zależne od 
właściwości stołu.

STEROWNIK RĘCZNY -CZTERY RODZAJE RUCHÓW
Wykorzystywany do wykonywania czterech rodzajów ruchów: regulacji wysokości pionowej stołu, pozycji 
Trendelenburga, przesuwu wzdłużnego, przechyłu bocznego LUB regulacji wysokości pionowej stołu, pozycji 
Trendelenburga, przesuwu wzdłużnego lub poprzecznego.Funkcje sterujące są zależne od właściwości stołu.
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POZIOMNICE SPIRYTUSOWE
Poziomnice spirytusowe są instalowane na końcu uchwytu i mają za zadanie dopomóc operatorowi w 
wypoziomowaniu stołu.

WSKAŹNIK KĄTA

Wyposażenie standardowe stołów typu 
CFLU401, CFUR401 i CFUR301. W 
odniesieniu do wszystkich innych stołów do 
obrazowania jest to wyposażenie opcjonalne.

Aby posługiwać się wskaźnikiem kąta, należy po 
prostu nacisnąć przycisk „on/off“ umieszczony 
z lewej strony wskaźnika.

UWAGA: Nie należy naciskać na „zero“ 
zanim stół nie będzie ustawiony w pozycji 
wypoziomowanej.

OSTROŻNIE
PASY DO PRZYTRZYMYWANIA PACJENTÓW

Aby zapobiec spadaniu pacjentów ze stołu, podczas wykonywania wszystkich 
procedur muszą być założone dwa pasy do przytrzymywania pacjentów.

Pas na końcu jest wyposażony w zapięcie na rzepy. Pasy zakłada się w sposób następujący:

1.  Część środkową pasa umieścić wokół pacjenta w dwóch 
miejscach. W razie potrzeby przesunąć pasy w taki sposób, 
aby pomiędzy nimi był zachowany odpowiedni odstęp.

2.  Końce każdego pasa należy przełożyć pod płytą stołu. 
Każdy z pasów ściągnąć ciasno pod stołem i oba końce 
pasa docisnąć do siebie.

3.  Przed przystąpienie do nastawiania pozycji Trendelenburga 
należy upewnić się , że oba pasy gwarantują odpowiednie 
przytrzymanie pacjenta.
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OSTROŻNIE
ZDEJMOWANIE/WYMIANA GÓRNEGO PODKŁADU OCHRONNEGO STOŁU

Przystępując do zdejmowania/wymiany górnego podkładu ochronnego stołu 
należy się upewnić, że płyta stołu nie znajduje się w ruchu.

Spód płyty stołu

Podkład elastyczny należy ściągnąć odciągając wpierw 
skrzydełka na końcach i bokach stołu, tak aby zwolnić 
zapięcia na rzepy.

Nowy podkład elastyczny należy założyć przede 
wszystkim centrując jego ułożenie na płycie stołu 
i następnie dociskając klapki boczne i końcowe i 
zapinając je na rzepy.

REGULACJA USTAWIENIA PODKŁADEK POZYCJONUJĄCYCH CZASZKĘ
(TYLKO WRAZ ZE ZINTEGROWANYM PODPARCIEM GŁOWY)

Pozycjonowanie z ułożeniem na brzuchu:

Półksiężycowa podkładka pod twarz jest 
przetrzymywana za pomocą zapięcia na rzepy.

W przypadku niższych pacjentów podkładkę tę 
należy umieścić blisko krawędzi stołu z bokami 
ściągniętymi do siebie lub w przypadku pacjentów 
o wyższym wzroście podkładkę tę należy umieścić 
nieco dalej od krawędzi płyty stołu, a boki 
podkładki należy rozsunąć.

Pozycjonowanie z ułożeniem na wznak: (Akcesorium)

Podkładkę należy umocować do zintegrowanego oparcia głowy, stanowiącego przystawkę przedłużającą blat stołu za 
pomocą zapięcia na rzepy, przytrzymującego ją na miejscu w sposób pewny.

Dostępne są podkładki zapewniające dwa poziomy uniesienia głowy: 2” lub 4” (5 lub 10cm)

2” lub 4”
(5 lub 10cm)
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Przez cały czas korzystania pacjenta ze stołu ,wszystkie cztery kółka jezdne muszą być zablokowane 
w sposób pewny.

BLOKOWANIE KÓŁEK JEZDNYCH

BLOKOWANIE KÓŁEK JEZDNYCH
1. But ustawić na końcu dźwigni blokującej kółka jezdne. 
2.  Nacisnąć dźwignię zdecydowanym ruchem w dół, aż 

słyszalny będzie odgłos zatrzaśnięcia blokady.

ODBLOKOWYWANIE KÓŁEK JEZDNYCH
1. But ustawić na górnej części dźwigni blokującej kółka jezdne.
2.  Nacisnąć dźwignię zdecydowanym ruchem do wewnątrz i 

w dół, aż słyszalny będzie odgłos odryglowania blokady.

Wszystkie stoły elektryczne wyposażone są w wyłączniki awaryjne.

WYŁĄCZNIK AWARYJNY

Aby zatrzymać 
funkcjonowanie 
stołu, nacisnąć 
czerwony przycisk.

Aby zresetować 
wyłącznik awaryjny, 
należy przycisk obrócić 
w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek 
zegara.

W razie potrzeby można również wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Należy mieć pewność, że w przypadku 
konieczności odłączenia stołu od zasilania, wtyczka kabla zasilającego nie będzie niczym blokowana.
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OSTROŻNIE
UDŹWIG STOŁU I SPOSÓB UŻYTKOWANIA GO PRZEZ PACJENTA

The Stoły do obrazowania produkcji firmy oakworkS® są przeznaczone na unoszenie równomiernie 
rozłożonej masy nie przekraczającej 500 funtów (227 kg) przy równomiernym rozkładzie masy 
(Udźwig stołów bariatrycznych wynosi 750 funtów. (340 kg)). Aby zminimalizować ryzyko dla 

pacjenta, nie wolno pozwolić mu siadać na oparciu głowy, w miejscu wychodzącym poza linię ostrzegawczą zaznaczoną na płycie stołu. Podczas 
wchodzenia pacjenta na stół i w czasie schodzenia pacjenta ze stołu kółka jezdne muszą być zablokowane. Podczas wchodzenia pacjenta na 
stół i w czasie schodzenia pacjenta ze stołu, stół musi być wypoziomowany. Pacjent powinien wchodzić na stół i schodzić z niego w miejscu 
położonym w pobliżu kolumny podnoszącej. Po każdym użyciu stół musi zostać przemieszczony maksymalnie do tyłu.

NIE WOLNO siadać w żadnym miej-
scu wychodzącym poza tę linię. strefa bezpieczna

WOREK ZAKŁADANY NA OBRĘCZ STOŁU UROLOGICZNEGO

1. Nasunąć worek na obręcz urologiczną.

2. Umocować końcówki obręczy do końców szyn teowych 
stołu. Dokręcić pokrętła zaciskowe końców obręczy do 
szyny teowej.

Worek w stanie zamontowanym.
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PRZYSTAWKI PRZEDŁUŻENIOWE POPRZECZNE - PŁYTY STOŁÓW DO 
LITOTRYPSJI/UROLOGICZNYCH ORAZ UROLOGICZNYCH

Do stołów do litotrypsji dostępne są cztery przystawki poprzeczne, o wymiarach: (2 - 8” x 11”, 1 - 8” x 
14” oraz 1 - 8” x 24”).

8” x 11”
(20 x 28cm)

8” x 24”
(20 x 61cm)

8” x 14”
(20 x 36cm)

8” x 11”
(20 x 28cm)

Przystawka 
przedłużeniowa 
2 - o wymiarach 
8” x 11” (20 x 28 
cm) jest ustawiona 
kątowo i może być 
wykorzystywana po 
obu stronach wycięcia 
litotryptycznego.

Przystawki 
przedłużeniowe 
poprzeczne są 
zaciskane do szyny 
teowej za pomocą 
pokrętła zaciskowego.

Do mocowania na stole urologicznym przewidziane 
są dwie przystawki poprzeczne: (2) 5” x 24” (13 x 
61cm). Te przystawki mogą być wykorzystywane 
wedle potrzeb, tak aby rozszerzyć efektywną 
szerokość płyty stołu.  

Przystawka 
przedłużeniowa - o 
wymiarach 8” x 14” 
(20 x 36cm) może 
być wykorzystywana 
zgodnie z 
wymaganiami 
procedury łącznie z 
innymi przystawkami.

Przystawka 
przedłużeniowa 1 - 
8” x 24” (20 x 61cm) 
jest przystosowana, 
aby zmostkować 
otwór w stole do 
litotrypsji. 

OSTROŻNIE Na żadnej z przystawek przedłużeniowych nie wolno siadać 
Ograniczenie obciążenia: 200 funtów / 91 kg

OSTROŻNIE
Aby zapobiec luzowaniu się 
przystawki przedłużeniowej, 
należy sprawdzić, czy 
pokrętło zostało odpowiednio 
mocno dokręcone



ABY WSUNĄĆ PRZYSTAWKĘ 
PRZEDŁUŻENIOWĄ 
Należy wsunąć dwa „ramiona“ przystawki w otwory 
szyn prowadzących na końcu stołu. Należy je 
wsunąć do końca, tak aby ramiona przystawki 
przedłużeniowej opadły lekko na sworznie blokujące.

ABY WYJĄĆ PRZYSTAWKĘ 
PRZEDŁUŻENIOWĄ 
Należy ją lekko unieść i odciągnąć od płyty stołu.

PRZYSTAWKI PRZEDŁUŻENIOWE - PŁYTY STOŁÓW DO 
LITOTRYPSJI/UROLOGICZNYCH ORAZ UROLOGICZNYCH
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Na każdym z końców stołu mogą zostać wsunięte następujące przystawki przedłużające: (1) - 23” x 28” (58 x 71cm) 
oraz (1) - 23” x 16” (58 x 41cm) - stół do litotrypsji/urologiczny, (1) - 23” x 28” (58 x 71cm) - urologiczny

STÓŁ DO LITOTRYPSJI WYKORZYSTYWANY JAKO STÓŁ UROLOGICZNY
Po zdjęcie przystawek przedłużeniowych, stół do litotrypsji może być wykorzystywany jako stół urologiczny. Do 
stołu dołączona jest obręcz do mocowania worka urologicznego. (Patrz: wskazówki korzystania z obręczy do 
mocowania worka na stole urologicznym).

OSTROŻNIE Na żadnej z przystawek przedłużeniowych nie wolno siadać 
Dopuszczalny limit masy 200 funtów / 91 kg.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
Przed przystąpienie do użytkowania należy 
sprawdzić, czy zakreskowany obszar naklejki 
ostrzegawczej został całkowicie wsunięty do środka.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ
Przystawka przedłużeniowa jest prawidłowo 
zamontowana dopiero wtedy, gdy zakreskowany na 
naklejce ostrzegawczej nie jest w ogóle widoczny, 
tak jak to zostało przedstawione na ilustracji.
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WYKONANA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO PODPÓRKA POD RĘKĘ (AKCESORIUM)

OSTROŻNIE
Na wykonanej z włókna węglowego podpórce pod rękę nie wolno umieszczać nadmiernej 
masy ani wywierać zbytniego nacisku. Podpórka ta służy jedynie do pozycjonowania rąk i nie 
wolno wykorzystywać jej do opierania się przy wchodzeniu na stół lub schodzenia z niego. 
Może dojść do zranienia. NIE PRZEKRACZAĆ obciążenia 30 funtów (14 kg.) wywieranego 
na sekcję podporową. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.

Sposób użycia
To przejrzyste radiologicznie urządzenie może być wykorzystywane wraz z dowolną powierzchnią podporową, gdzie do 
obrazowania wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące. Podpórka ta może być wykorzystywana do podparcia rąk 
lub stóp. 

Wskazówki
Rozłożyć podpórkę i wsunąć sekcję podstawypomiędzy pacjenta, a podkład elastyczny stołu. Wypozycjonować 
pacjenta oraz sekcję podporową w taki sposób, aby to odpowiadało potrzebom procedury. Masa pacjenta przytrzyma 
podpórkę we właściwym ustawieniu.

Następnie obrócićsekcję podporową w żądaną pozycję. Sekcję tę można obracać o kąt do 180°.

Aby wyjąć podpórkę należy poprosić pacjenta, aby zdjął kończynę z sekcji podporowej i lekko uniósł ciało. To pozwoli 
wyciągnąć sekcję podstawy podpórki. 

Na koniec należy złożyć podstawę i sekcję podporowąw celu oddania na przechowanie.

Pozycja z ułożeniem na brzuchu. 
Podpórka ustawiona pod kątem 135º

Pozycja z ułożeniem na wznak. 
Podpórka ustawiona pod kątem 180°.

Sekcja podporowa Sekcja podstawy

REGULOWANY ZACISK MOCOWANY NA SZYNIE TEOWEJ(AKCESORIUM)*

1. Otwarcie zacisku szyny teowej.
2. Przesunięcie szyny teowej w żądaną pozycję.

3. Dokręcenie zacisku szyny teowej.

Uwaga: Zintegrowane szyny teowe mają 
wymiary zgodne z wymaganiami normy USA 
0,38” (1cm) grubości i 1,13” (3cm) szerokości.
*Nie są przeznaczone do stosowania wraz ze stołem 
bariatrycznym typu CFPMB301
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WSKAZÓWKI DOT. UŻYTKOWANIA

SYSTEM POZYCJONOWANIA NA WZNAK II (AKCESORIUM)
Wskazówki dotyczące użycia systemu pozycjonowania z ułożeniem na wznak, patrz: publikacja „Spine 
Positioning System“ (System pozycjonowania z ułożeniem na wznak), nr kat. MMMMNUP0003. 

PÓŁKSIĘŻYCOWA 
PODKŁADKA 
POD TWARZ

WYPROFILOWANY PODKŁAD 
PODPOROWY POD TUŁÓW

WYPROFILOWANY 
KLIN POD PODKŁAD 
PODPIERAJĄCY 
TUŁÓW

PRZEJRZYSTA 
RADIOLOGICZNIE 
RAMA Z 
REGULOWANĄ 
PODPÓRKĄ 
TWARZY

TORBA NA AKCESORIA

8” X 22” X 2”
(20 x 56 x 5cm)
DUŻA
PROSTOKĄTNA 
PODKŁADKA 
REGULACYJNA

7” X 12” X 1½”
(18 x 31 x 4cm) 
MAŁA
PROSTOKĄTNA 
PODKŁADKA 
REGULACYJNA

8” (20cm)
PODPÓRKA 
PÓŁOKRĄGŁA

PRZYSTAWKA PRZEDŁUŻENIOWA DO FLUOROSKOPII FLUORO EXTENDER (AKCESORIUM)

OSTROŻNIE
Na przystawce przedłużeniowej do fluoroskopii (Fluoro Extender) nie wolno umieszczać 
nadmiernej masy ani wywierać zbytniego nacisku. Podpórka ta służy jedynie do 
pozycjonowania rąk i nie wolno wykorzystywać jej do opierania się przy wchodzeniu na stół 
lub schodzenia z niego. Może dojść do zranienia. 

Przystawka przedłużeniowa do fluoroskopii Fluoro Extender produkcji firmy Oakworks® jest przejrzysta 
radiologicznie i zapewnia dodatkową szerokość tylko w tym miejscu, gdzie jest to pożądane z uwagi 
na większą dokładność pozycjonowania i optymalne obrazowanie. Przystawkę przedłużeniową do 
fluoroskopii Fluoro Extender wkłada się pomiędzy podkład elastyczny, a płytę stołu.
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RYSUNKI REFERENCYJNE

UŻYTECZNA POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA - CFPMFXH & CFPM100
TYLKO WRAZ ZE ZINTEGROWANYM PODPARCIEM GŁOWY

WYCENTROWANE DLA WIDOKU PRZEDNIEGO/TYLNEGO:

WIDOK UKOŚNY POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:

WIDOK OD TYŁU POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:
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RYSUNKI REFERENCYJNE

UŻYTECZNA POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA - CFPMFXH & CFPM100
TYLKO WRAZ Z PROSTOKĄTNĄ PŁYTĄ STOŁU

WYCENTROWANE DLA WIDOKU PRZEDNIEGO/TYLNEGO:

WIDOK UKOŚNY POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:

WIDOK OD TYŁU POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:
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RYSUNKI REFERENCYJNE

UŻYTECZNA POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA - CFPM400, CFPM300, CFPM401 
ORAZ CFPM301 TYLKO WRAZ ZE ZINTEGROWANYM PODPARCIEM GŁOWY

WYCENTROWANE DLA WIDOKU PRZEDNIEGO/TYLNEGO:

WIDOK UKOŚNY POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:

WIDOK OD TYŁU POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:
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RYSUNKI REFERENCYJNE

UŻYTECZNA POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA - CFPM400, CFPM300, 
CFPM401 ORAZ CFPM301 TYLKO WRAZ Z PROSTOKĄTNĄ PŁYTĄ STOŁU

WYCENTROWANE DLA WIDOKU PRZEDNIEGO/TYLNEGO:

WIDOK UKOŚNY POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:

WIDOK OD TYŁU POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:
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RYSUNKI REFERENCYJNE

UŻYTECZNA POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA - CFUR301 & CFUR 401

N
o Im

age

23.3"
 [59.06cm]

19.0"
 [48.26cm]

23.0"
 [58.42cm]

2.0"
 [5.08cm] TYP

CENTERED FOP A-P VIEW:

OBLIQUE 30° VIEW FROM VERTICAL:

CAUDAL 30° VIEW  FROM VERTICAL:

47.0"
 [119.38cm]

N
o Im

age

23.3"
 [59.06cm]

15.5"
 [39.37cm]21.0"

 [53.34cm]

2.8"
 [6.99cm] TYP

47.0"
 [119.38cm]

N
o Im

age

20.0"
 [50.80cm]

19.0"
 [48.26cm]

23.0"
 [58.42cm]

2.0"
 [5.08cm] TYP

41.5"
 [105.41cm]

WYCENTROWANE DLA WIDOKU PRZEDNIEGO/TYLNEGO:

WIDOK UKOŚNY POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:

WIDOK OD TYŁU POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:
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RYSUNKI REFERENCYJNE

UŻYTECZNA POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA - CFLU401

N
o Im

age

23.3"
 [59.06cm]

19.0"
 [48.26cm]

23.0"
 [58.42cm]

2.0"
 [5.08cm] TYP

CENTERED FOP A-P VIEW:

OBLIQUE 30° VIEW FROM VERTICAL:

CAUDAL 30° VIEW  FROM VERTICAL:

47.0"
 [119.38cm]

N
o Im

age

23.3"
 [59.06cm]

15.5"
 [39.37cm]21.0"

 [53.34cm]

2.8"
 [6.99cm] TYP

47.0"
 [119.38cm]

N
o Im

age

20.0"
 [50.80cm]

19.0"
 [48.26cm]

23.0"
 [58.42cm]

2.0"
 [5.08cm] TYP

41.5"
 [105.41cm]

WYCENTROWANE DLA WIDOKU PRZEDNIEGO/
TYLNEGO:

WIDOK UKOŚNY POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:

WIDOK OD TYŁU POD KĄTEM 30° DLA USTAWIENIA 
PIONOWEGO:
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CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA / INSPEKCJE/ GWARANCJA

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
Przed czyszczenie sprzętu za pomocą jakiegokolwiek płynu należy sprawdzić, 
czy kabel zasilający został wyciągnięty z gniazda sieciowego.OSTRZEŻENIE

Na wszystkich powierzchniach należy stosować 10% roztwór podchlorynu sodu (środek wybielający) lub Zalecane 
środki dezynfekcyjne. Należy wyczyścić wszystkie strony każdej tapicerowanej sekcji. Należy przestrzegać treści 
wskazówek dotyczących stosowania środków dezynfekcyjnych i starannie wytrzeć ich nadmiar.
 Zalecane środki dezynfekcyjne
 Protex, MadaCide, Accell TB, Virox® 
Uwaga: Uszkodzenia powodowane niezatwierdzonymi substancjami nie są objęte gwarancją.
NIE WOLNO stosować środków czyszczących sporządzonych na bazie ekstraktu z cytrusów ani żadnych 
innych silnych środków czyszczących, takich jak spirytus etylowy, aceton, wyżej stężone wybielacze lub inne 
produkty zawierające wysokie stężenia tych substancji.
NIE WOLNO wystawiać tkanin na działanie temperatur poniżej 50°F/10°C lub powyżej 104°F/40°C.
NIE WOLNO wystawiać tkanin na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego, klejów, cieczy lub 
materiałów ściernych.

INSPEKCJE I KONSERWACJA

ZALECANE INSPEKCJE REGULARNE (comiesięczne lub odpowiadające lokalnym standardom)
• Sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia kabli zasilających, kabli sterowania ręcznego lub nożnego.
•  Wizualnie sprawdzić elementy składowe pod kątem występowania oczywistych uszkodzeń, które mogą 

spowodować problemy podczas użytkowania stołu.
ZALECANE INSPEKCJE OKRESOWE (coroczne lub odpowiadające lokalnym standardom)

•  Sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia kabli zasilających, kabli sterowania ręcznego lub nożnego oraz 
całego widocznego okablowania.

•  Wizualnie sprawdzić elementy składowe pod kątem występowania oczywistych uszkodzeń, które mogą 
spowodować problemy podczas użytkowania stołu.

•  Posługując się sterownikiem ręcznym sprawdzić poprawność wykonywania wszystkich funkcji 
mechanicznych. Powtórzyć czynności posługując się sterownikiem nożnym. Sprawdzić, czy sprzęt nie 
wydaje nietypowych dźwięków.

• Uzupełnić/wymienić wszelkie brakujące lub nieczytelne naklejki.
•  Sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są na swoich miejscach i czy są odpowiednio dobrze 

umocowane.
• Sprawdzić uziemienie stołu.
•  Wyczyścić nietypowe narosty brudu na fotelu oraz/lub tych elementach fotela, które zwykle nie są 

czyszczone w regularnych odstępach czasu.
• Sprawdzić występowanie wytarć i pęknięć elementów tapicerowanych.

KONSERWACJA
• Żadne szczególne zabiegi konserwacyjne nie są wymagane.
•  Stoły/fotele medyczne produkcji firmy Oakworks są przewidziane na wiele lat niezawodnej eksploatacji 

zgodnie z tą myślą są budowane. W przypadku utylizacji urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do 
budowy tego fotela należy stosować się do lokalnych przepisów i uregulowań prawnych.

•  W przypadku wszelkich problemów związanych z Obsługą Klientów prosimy 
zapoznać się z Instrukcją Serwisową

GWARANCJA

Ze wszystkimi informacjami szczegółowymi dotyczącymi gwarancji 
można zapoznać się odwiedzając stronę internetową www.oakworks.com
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NUMER MODELU I NUMER SERYJNY

NUMERY MODELI I NUMERY SERYJNE

OPIS NUMERU MODELU
FL 40  IF  22  26 84 MG TT XX XX

Stół do fluoroskopii

Ruch podstawy:
10 = Ruch pionowy
30 = Ruch pionowy, pozycja Trendelenburga i przechył boczny
31 = Ruch pionowy, pozycja Trendelenburga i ruch wzdłużny
40 = Ruch pionowy, pozycja Trendelenburga, ruch wzdłużny i przechył boczny
41 = Ruch pionowy, pozycja Trendelenburga, ruch poprzeczny i wzdłużny
BA = Ruch pionowy, dla pacjentów bariatrycznych, pozycja Trendelenburga i 
ruch wzdłużny
FD = Stała wysokość

Płyta stołu
IF = Ze zintegrowaną podpórką na twarz 
RT = Prostokątna
BA = Bariatryczna
UR = Urologiczna
LI = Do litotrypsji

Szerokość płyty stołu

Minimalna wysokość stołu

Długość płyty stołu

Wyściółka: Pianka Comfort Foam

Tkanina: TerraTouchTM

Spacje nie są stosowane

Opcje: Może być w dowolnej kolejności:
EU = Europa 
AU = Australia
GB = Zjednoczone Królestwo
5C = Kółka jezdne o średnicy 5”

Nr modelu Nr seryjny

Imaging Table

923 East Wellspring Rd., New Freedom, PA 17349 
Phone: 717-235-6807 FAX: 717-235-6798 www.oakworks.com

Power Rating 
US 120 V 60 Hz 8.2 A

Class 1 Equipment
Duty Cycle: MAX 2 minutes ON 
 18 minutes OFF

Part No. 70537-1  rev. A

European Authorized 
Representative:

Emergo Europe
Molenstraat 15
The Hague, 2513 BH 
Netherlands

U L  2 6 0 1 - 1
C S A C 2 2 . 2  N O . 6 0 1 . 1

I E C  6 0 6 0 1 - 2  ( 2 0 0 1 - 0 9 )

C U S

L I S T E D

R

This product complies with DHHS radiation performance 
standards 21 CFR Subchapter J, in the effect at the time 
of manufacturer.

3034177
CONFORMS TO:
ANSI/AAMI STD 
ES60601-1
IEC STD 60601-1-6
Certified to CAN/CSA 
STD C22.2 No. 60601-1

16796025 FL40IF222684MGTTZZF8 Nr ser.: FL4563563
CFPM400 IF 22 x 26-44 x 84 MG/TT/F8
TTCoal 01/04/2013 Nr zam.:654321
Uwagi: Przykład etykiety produktowej

Numery modeli oraz numery seryjne zawsze rozpoczynają się od litery.

Numery modeli oraz numery 
seryjne są umieszczane na kolumnie 
podnoszącej.
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SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJE PRODUKTOWE
AMERYKA PŁN. EUROPA

Masa 359-452 funtów 163-205 kg.
Masa wysyłkowa: 452-544 funtów 205-247 kg.
Udźwig: 500 funtów (750 funtów dla 

pacjentów bariatrycznych)
227 kg. (340 kg. dla pacjentów bariatrycznych)

Materiały konstrukcyjne Produkt nie zawiera lateksu

Równoważnik aluminiowej 
przegrody filtracyjnej 
i grubość wykonanej 
z włókna węglowego 
płyty stołu

RÓWNOWAŻNIK ALUMINIOWEJ PRZEGRODY FILTRACYJNEJ GRUBOŚĆ
Płyty stołów nie 

przeznaczone dla pacjentów 
bariatrycznych

100 kVp, HVL dla 3,6mm = 1,10 (1,35 maks.) 1,65” (4,2 cm)

Płyty stołów przeznaczone 
dla pacjentów bariatrycznych

100 kVp, HVL dla 3,6mm = 1,50 (1,79 maks.) 2,18” (5,5 cm)

Wszystkie przystawki 
przedłużeniowe

100 kVp, HVL dla 3,6mm = 1,66 (2,00 maks.) 0,5” (1,3 cm)

1” (2,5 cm.) Wyściółka stołu 100 kVp, HVL dla 3,6mm = 0,88 (1,07 maks.) 1” (2,5 cm)

2” (5 cm.) Wyściółka stołu 100 kVp, HVL dla 3,6mm = 0,88 (1,07 maks.) 2” (5 cm)

Ten produkt w chwili produkcji stołów radiologicznych jest zgodny ze standardami parametrów promieniowania 
Departamentu Zdrowia i Świadczeń Społecznych: 21 CFR, podrozdział J.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Warunki Temperatura Wilgotność Ciśnienie baryczne
Zwykłe użytkowanie 50° (10°C) do 104° (40°C) RH 20% do 60% 98 do 105 kPa
Przechowywanie i transport -20° (-29°C) do 135° (57°C) RH 20% do 95% 98 to 105 kPa

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Tylko stoły CFPM100
Stoły CFPM400, CFPM401, CFPM301, 

CFLU401, CFUR401 & CFUR301
Przeznaczone na: AMERYKA PŁN. EUROPA AMERYKA PŁN. EUROPA
Zasilanie (wszystkie stoły 
elektryczne) 120 VAC/15 A/60 Hz 230 VAC/10 A/50//60 Hz 120 VAC/15 A/60 Hz 220 VAC/10 A/50//60 Hz

Pobór prądu 5,8 A 3,0 A 8,2 A 4,5 A
Maksymalny chwilowy 
pobór prądu 9,0 A 4,5 A 12,3 A 6,7 A

Napięcie wyjściowe do 
siłowników 120 VDC 220 VDC 24V płyta

120V Kolumna
24V płyta

220V Kolumna
Zabezpieczenie przeciwpo-
rażeniowe Sprzęt klasy 1

Część aplikacyjna płyty stołu

 
Część aplikacyjna typu B

Stopień ochrony IPX0

Tryb pracy Praca przerywana: MAKS. 2 min. włączenia / 18 minut wyłączenia
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SPECYFIKACJE

Wskazówki i deklaracja producenta - Emisje elektromagnetyczne
Cały sprzęt i systemy (za wyjątkiem CFPMFXH)

Ten stół jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznych o poniższych specyfikacjach. Klient lub użytkownik 
powinien sprawdzić, czy sprzęt jest wykorzystywany w takim środowisku.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne

Emisje na częstotliwościach 
radiowych (RF)
CISPR 11

Grupa 1

Stół wykorzystuje energię fal o częstotliwościach radiowych 
wyłącznie na potrzeby jego własnych funkcji
wewnętrznych. Dlatego, jego emisja na częstotliwościach 
radiowych jest bardzo niska i nie jest prawdopodobne 
spowodowanie jakichkolwiek zakłóceń w pobliskim sprzęcie 
elektronicznym.

Certyfikaty bezpieczeństwa
CISPR 11 Klasa B

Stół ten nadaje się do wykorzystania we wszelkich 
placówkach innych niż domy mieszkalne i takich, które są 
bezpośrednio podłączone do sieci publicznego zasilania 
niskonapięciowego, która zasila budynki wykorzystywane na 
cele mieszkaniowe.

Emisje wyższych 
harmonicznych
IEC 61000-3-2

Klasa A

Emisja wahań napięcia i 
migotania światła:
IEC 61000-3-3

Wykazuje zgodność

Zalecane odległości ochronne pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem służącym 
do komunikacji na częstotliwościach radiowych (RF), a stołami do obrazowania 

produkcji firmy Oakworks dla sprzętu i systemów, który nie jest przeznaczony do NOT 
podtrzymywania życia

Stół jest przeznaczony do wykorzystywania w środowisku elektromagnetycznym, w którym wypromieniowane zakłócenia 
na częstotliwościach radiowych (RF) podlegają kontroli. Klient lub użytkownik stołu może zapobiec zakłóceniom 
elektromagnetycznym poprzez utrzymywanie minimalnej zalecanej odległości ochronnej pomiędzy przenośnym i mobilnym 
sprzętem służącym do komunikacji na częstotliwościach radiowych (nadajnikami), a stołem, zgodnie z poniższymi zaleceniami, 
biorąc pod uwagę maksymalną moc wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

Maksymalna znamionowa 
moc wyjściowa nadajnika

W

Odległość ochronna według częstotliwości pracy nadajnika (m)

150 kHz do 80 MHz

d = 1,2 √ P

80 MHz do 800 MHz

d = 1,2 √ P

800 MHz do 2,5 GHz

d = 2,3 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

W odniesieniu do nadajników, których maksymalna znamionowa moc wyjściowa nie jest wyspecyfikowana powyżej, 
zalecana odległość ochronna w (m) może zostać oszacowana przy wykorzystaniu równania, mającego zastosowanie w 
odniesieniu do częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną, znamionową moc wyjściową nadajnika w (W), 
zgodnie z danymi podawanymi przez producenta nadajnika.
UWAGA 1 Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość ochronna właściwa dla częstotliwości 
wyższej.
UWAGA 2 Powyższe wytyczne nie muszą mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację pól 
elektromagnetycznych wpływ wywiera absorpcja oraz odbijanie promieniowania od konstrukcji budynków, obiektów i ludzi.
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Wskazówki i deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna Cały sprzęt i systemy
Ten stół jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznych o poniższych specyfikacjach. Klient lub 
użytkownik powinien sprawdzić, czy sprzęt jest wykorzystywany w takim środowisku.

Test odporności 
elektromagnetycznej Poziom testowy IEC 60601 Poziom zgodności

Środowisko
elektromagnetyczne - 

wytyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD)

EN/IEC 61000-4-2

±6 kV styk

±8 kV powietrze

±6 kV styk

±8 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub pokryte płytkami 
ceramicznymi. Jeżeli podłogi są 
pokryte nieodprowadzającymi 
materiałami syntetycznymi, 
wilgotność względna musi 
wówczas wynosić co 
najmniej 30%.

Elektryczne szybkie stany 
przejściowe/wiązki zaburzeń 
elektrycznych

EN/IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii zasilających

±1 kV dla linii wejściowych/
wyjściowych

±2 kV dla linii zasilających

Nie dotyczy linii wejściowych/
wyjściowych

Jakość linii zasilających 
musi odpowiadać typowemu 
środowisku komercyjnemu lub 
szpitalnemu.

Napięcia udarowe

EN/IEC 61000-4-5

±1 kV napięcie przeciwfazowe

±2 kV napięcie współfazowe

±1 kV napięcie przeciwfazowe

±2 kV napięcie współfazowe

Jakość linii zasilających 
musi odpowiadać typowemu 
środowisku komercyjnemu lub 
szpitalnemu.

Zapady napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany napięcia
EN/IEC 61000-4-11

<5 % UT
(>95 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 0,5 okresu

40 % UT
(60 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 5 okresów

70 % UT
(30 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 25 okresów

<5 % UT
(>95 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 5 s

<5 % UT
(>95 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 0,5 okresu

40 % UT
(60 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 5 okresów

70 % UT
(30 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 25 okresów

<5 % UT
(>95 % przepięcia 
łączeniowego UT)
na 5 s

Jakość linii zasilających 
musi odpowiadać typowemu 
środowisku komercyjnemu lub 
szpitalnemu.

Jeżeli użytkownik urządzenia 
wymaga kontynuowania jego 
pracy także przy wystąpieniu 
przerw w zasilaniu, zaleca 
się, aby urządzenie to było 
zasilane ze źródła zasilania 
bezprzerwowego lub z 
akumulatora.

Częstotliwość zasilania 
(50/60 Hz)
Pole magnetyczne
EN/IEC 61000-4-8

3 A / m 3 A / m

Pola magnetyczne wzbudzane 
przez częstotliwość sieci 
powinny być na poziomie 
charakterystycznym do 
typowej lokalizacji w typowym 
środowisku komercyjnym lub 
szpitalnym.

UWAGA UT jest to napięcie przemienne sieci przed zastosowaniem poziomu probierczego.
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Wskazówki i deklaracja producenta - Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Sprzęt i systemy, które NIE podtrzymują życia

Ten stół jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznych o poniższych specyfikacjach. Klient lub 
użytkownik powinien sprawdzić, czy sprzęt jest wykorzystywany w takim środowisku.

Test odporności 
elektromagne-

tycznej

Poziom testowy IEC 
60601 Poziom zgodności Środowisko

elektromagnetyczne - wytyczne

Przewodzone 
częstotliwości 
radiowe EN/IEC 
61000-4-6

Promieniowane 
częstotliwości 
radiowe
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz do 80 MHz

3 V / m
80 MHz do 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji na 
częstotliwościach radiowych nie może być użytkowany 
w odległości bliższej od jakiejkolwiek części stołu, 
włącznie z kablami, aniżeli zalecana odległość__ 
ochronna, wyliczona na podstawie równania mającego 
zastosowanie w odniesieniu do częstotliwości nadajnika.

Zalecana odległość ochronna

d = 1,2 √ P 
d = 1,2 √ P 80 MHz do 800 MHz
d = 2,3 √ P 800 MHz do 2,5 GHz

Gdzie P oznacza maksymalną moc wyjściową nadajnika 
w watach (W), zgodną z danymi producenta nadajnika, a 
d oznacza zalecaną odległość ochronną w metrach (m).

Natężenie pola stacjonarnych nadajników radiowych 
dla wszystkich częstotliwości zgodnie z badaniem na 
miejscu, a powinno być mniejsze niż poziom zgodności w 
każdym zakresie częstotliwości. b

W otoczeniu urządzeń, posiadających następujące 
oznaczenie, możliwe są zakłócenia:

UWAGA 1 Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma częstotliwość wyższa.

UWAGA 2 Powyższe wytyczne nie muszą mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację pól 
elektromagnetycznych wpływ wywiera absorpcja oraz odbijanie promieniowania od konstrukcji budynków, obiektów i ludzi.

a Natężenia pola nadajników stacjonarnych, takich jak np. stacje bazowe radiotelefonów (telefonów komórkowych/
bezprzewodowych) i ruchome terenowe aparaty radionadawcze, stacje amatorskie, nadajniki radiowe AM i FM oraz telewizyjne 
nie można teoretycznie ustalić z góry w sposób dokładny. Aby ustalić środowisko elektromagnetyczne będące następstwem 
pracy stacjonarnych nadajników wysokiej częstotliwości zaleca się przeprowadzenie badania lokalizacji. Jeżeli natężenie pola 
ustalone w miejscu lokalizacji urządzenia przekracza podany powyżej poziom zgodności, urządzenie musi być obserwowane 
pod względem jego normalnej pracy w innym miejscu użytkowania. W razie zaobserwowania niezwyczajnej charakterystyki 
wydajnościowej może okazać się konieczne podjęcie działań dodatkowych, takich jak np. zmiana ustawienia lub przeniesienie 
stołu.

b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola jest mniejsze niż 3 V/m.
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