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Невід’ємні моменти сучасних характеристик для хірургічних столів 

Мінімальна висота Максимальна висота Поздовжній зсув / 
Зворотний режим 

Положення Тренделенбурга 
/зворотне положення 
Тренделенбурга 

Ключові показники характеристик: 

• Впливає на ергономіку 

операційного поля 

• Зростаюча важливість MIS 

• Населення зростає 

Ключові показники характеристик: 

• Можливість рентгенівського доступу 

• Місце для периферійного 

обладнання та ніг 

Ключові показники характеристик: 

• Впливає на ергономіку операційного 

поля в ортопедії 

• ALVO Rapsodia - один з небагатьох 

хірургічних столів, здатних 

підніматися на висоту до 1,3 м. 

Ключові показники характеристик: 

• Стабілізація органів 

• Переміщення рідин 

• Ергономічна доступність поля - у боковому та 

поздовжньому напрямку 

• В тренді надлобкове каменерозсікання (MIS) 
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Максимальне  

навантаження 

Нахил вбік 

Ключові показники характеристик: 

• Максимальне допустиме навантаження: 

450 кг 

• Статичне навантаження: 320 кг 

• Динамічне навантаження: 275 кг 

Ключові показники характеристик: 

• Стабілізація пацієнта 

• Ергономічне доступність поля завдяки 

обертанню 



 

 

Загальні зауваження про способи розташування пацієнта  

Безпечне периопераційне розташування пацієнта: 

1. На спині  ....................  6-8 

2. На животі  ................  9-11 

3. На боку ......................  12-14 

Вплив на 

хірургічне 

поле 

Розуміння 

розташування 

пацієнта 

Розташування пацієнта на операційному столі є одним з найважливіших чинників безпечної 

хірургічної процедури. Ефективні способи розташування пацієнта варіюються в залежності від 

типу і тривалості процедури, стану здоров’я пацієнта, доступу анестезії до пацієнта, аксесуарів і 

інструментів, які використовуються клінічною бригадою і т.д. 

Всі члени хірургічної бригади вносять свій внесок в процес безпечного розташування пацієнта і 

несуть спільну відповідальність за моніторинг правильних положень пацієнта під час операції з 

точки зору анатомічної правильності і необхідного впливу на операційне поле. 

Анатомічна 

правильність 

 



 

 

Периопераційне розташування пацієнта: 
1 ПОЛОЖЕННЯ 

ЛЕЖАЧИ НА СПИНІ 

Положення лежачи на спині 

Положення лежачи на спині визначає всі процедури, коли пацієнт лежить горизонтально, 

обличчям і тулубом вгору. Положення лежачи на спині зазвичай використовується для 

наступних процедур: абдомінальні, лапароскопічні, ендоваскулярні, серцеві, 

внутрішньочерепні, процедури нижніх кінцівок, офтальмологія, ЛОР, для шиї та обличчя. 

Ризики: пролежні і пошкодження нервів. 

Фокусування: скинути негативний тиск з боку 

потилиці, лопаток, ліктів, крижів, куприка і 

п’яток. 

Положення при каменерозсіканні 

У положенні каменерозсікання, ноги пацієнта можуть підтримуватися або опорою для 

ноги по Гепелю, або тримачем скоби для витягування. Це положення зазвичай 

використовується для гінекології, урології, колоректальної хірургії або хірургії таза. 

Положення Фаулера та сидяче положення 

Положення Фаулера використовується для пластичної, ЛОР, плечової, носоглоткової 

хірургії. У положенні сидячи, до тіла в вертикальному положенні застосовується 

нейрохірургія, хірургія мозочкового або шийного відділу хребта, краніотомія. Повна 

доступність задньої черепної ямки. 

Ризики: переломи, травми нерва, вивих 

стегна, травми м’язів, пролежні, функція 

легенів. 

Фокусування: хірургічний персонал 

повинен уникати  гіперабдукціі стегон 

пацієнта  

і притулятися до внутрішньої поверхні його 

стегон. 

Ризики: Венозна і парадоксальна повітряна 

емболія, розтягнення сідничного нерва і 

судинно-нервових структур, гіпотензивний 

ризик, надмірне розтягнення надколінка. 

Фокусування: Стабілізація черепа (маска 

для обличчя), зниження тиску в сідничних 

м’язах, запобігання обертання ступень, 

захист ліктьового нерва і правильне 

розташування рук. 

Аксесуари хірургічного поля та 

допоміжні засоби для 

розташування 

Аксесуари хірургічного поля та 

допоміжні засоби для 

розташування 



 

 

1 ПОЛОЖЕННЯ  
ЛЕЖАЧИ НА СПИНІ 

Положення Тренделенбурга 

Верхня частина тулуба опущена, а ступні підняті, що дозволяє підтримувати: 

• стабілізацію органів, 

• переміщення рідин, 

• ергономічну доступність поля - у боковому та поздовжньому напрямку 

• лапароскопію і операції на нижній частині живота - мінімально інвазивні 

операції (MIS). 

Зворотне положення Тренделенбурга 

Положення, коли голова спрямована вгору а ноги вниз, направлене на: 

• стабілізацію органів, 

• переміщення рідин, 

• ергономічну доступність поля - у боковому та поздовжньому 

напрямку 

40° у всій лінійці 
забезпечених приводом 
столів ALVO 
 
* Положення 

Тренделенбурга при 40 

градусах дуже вигідно 

особливо при мінімально 

інвазивних операцій (MIS) 

Ризики: Точкове навантаження на плечі 

при перевищенні 20 градусів крутизни 

нахилу - повинне бути розподілене по всій 

довжині спини пацієнта. 

Аксесуари хірургічного поля та 

допоміжні засоби для 

розташування 

Аксесуари хірургічного поля та 

допоміжні засоби для 

розташування 



 

 

Рішення при положенні лежачи на спині 

1 ПОЛОЖЕННЯ  
ЛЕЖАЧИ НА СПИНІ 

Нижня частина спини та ноги 

• зняття перерозтягнення надколінка 

• піднята задня частина гомілки 

• вентиляція п’ят і ослаблення тиску 

• стабілізація ніг для недопущення їх обертання назовні 

Голова і груди 

• стабілізація шийного відділу хребта 

• природний кут хребта для запобігання поздовжніх 

навантажень на грудину і трапецієвидні м’язи 

Зняття тиску на потилицю 
Зняття тиску в 

поперековому відділі хребта 

Положення 
лежачи на 

спині 

Положення 
лежачи на 

животі 
Кут абдукції 

Руки 

• Зняття бічних навантажень від 

грудей (правило 3 точок підйому: 

зап’ястя трохи вище ліктя, лікоть 

трохи вище плеча). 

• Зап’ястя повинно спиратися. 

• Ліктьовий нерв звільнений від тиску. 

• Лікоть повинен або спиратися, або бути 

вільним, слід уникати контакту з краями 

локалізатора. 

Кут абдукції: 

• <45° - рука в положенні 

лежачи на животі (долоня 

повернута вниз) 

• >45° - рука в положенні 

лежачи на спині 



 

 

Периопераційне розташування пацієнта: 

2 ПОЛОЖЕННЯ НА  

ЖИВОТІ 

Положення на животі 

Положення лежачи на животі описує пацієнта, який лежить обличчям вниз, і в основному 

використовується для нейрохірургії, операцій на хребті і шиї, судинних операцій, 

колоректальних операцій і операцій по реконструкції сухожиль. Слід розглянути 

можливість застосування пінопластових або гелевих локалізаторів, особливо 

локалізаторів з контурами обличчя, щоб забезпечити доступ анестезії і знизити тиск на 

очі, щоки, вуха і груди. Голову і шию пацієнта слід тримати в нефіксованому положенні, 

не висунутому положенні, щоб мінімізувати тиск. 

Ризики: підвищений внутрішньочеревний тиск, кровотеча, синдром здавлювання, травми 

нерва, серцево-судинні порушення, травми очей і венозна повітряна емболія. 

Фокусування: скинути негативний тиск з очей, щік, вух, грудей, надколінка, чоловічих 

статевих органів, пальців ніг. 

Аксесуари хірургічного поля та 

допоміжні засоби для 

розташування 

Положення «складаного ножа» 

Положення «складаного ножа», також відоме як Краске, відноситься до колінно-

грудинних положень і найчастіше використовується для колоректальних операцій, 

ректороманоскопії, хірургії задньої черепної ямки, поперекового відділу хребта, сідниць. 

Ризики: сильний тиск на коліна, гіпотензія, правильна вентиляція 

Фокусування: додаткові підкладки для області коліна і обличчя 

Положення Сімса 

Положення на лівому боці, положення для колоноскопії. 

Використовується для ректального обстеження і лікування, 

наприклад, колоноскопії. Пацієнт повинен лежати на лівому 

боці, ліве стегно і нижня кінцівка повинні бути прямими, а 

праве стегно і коліно зігнуті. Зігнуте коліно повинно спиратися 

на подушку або тунельний локалізатор для забезпечення 

стійкості. 

Дізнайтесь більше: 

•  Універсальний хірургічний стіл 

для ендоскопічного обстеження та хірургії 



 

 

Рішення при положенні лежачи на животі 

2 ПОЛОЖЕННЯ НА 

ЖИВОТІ 

Нижня частина спини та ноги 

• зняття тиску на надколінок 

• Пальці ніг повинні бути підняті, без контакту з поверхнею. 

• Таз і грудна клітина повинні бути підняті, щоб зменшити внутрішньочеревний 

тиск. Кровоносні судини паху не можуть бути здавлені. 

• Ноги знаходяться під природним кутом, зігнуті або вільно звисають з краю  

Голова і груди 

СПЕЦІАЛЬНА ПІДКЛАДКА ДЛЯ ТУЛУБА ПРИ ПОЛОЖЕННІ 

ЛЕЖАЧИ НА ЖИВОТІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТИСКУ З ЧЕРЕВНОЇ 

ПОРОЖНИНИ ТА ГРУДЕЙ І ПОКРАЩЕННЯ ДИХАННЯ 

• При регулюванні положення голови, шийний відділ хребта 

повинен знаходитися в нейтральному положенні. 

• Особливе значення має спеціалізований локалізатор голови для 

положення лежачи на животі, що дозволяє очам, носу і роту 

залишатися вільними, поліпшити вентиляцію, перевірити 

правильність розташування 

підтримки для ніг. 

• Повинен бути доступ до 

анестезіологічних трубок,  а вага 

голови оптимально розподілена (лоб, 

щоки і підборіддя). 
Зняття тиску зі стегнової артерії 

Сценарій розташування при травмі 

ліктя в положенні лежачи на животі 

Руки 

• Променевий нерв захищений від 

травми плечовою частиною, 

відведеною в сторону стільниці. 

• Лікоть повинен бути звільнений 

від тиску і ніколи не повинен 

перебувати на краю підтримки для 

руки. 

• Ліктьовий нерв звільнений від 

тиску. 

• Зовнішній край підкладки для 

грудної клітини не повинен чинити 

тиск на плечове нервове 

сплетіння і груди. 

 

• Руки опущені, кут абдукції < 90°. 

• Зняття бічних навантажень від 

грудей (зап’ястя трохи нижче ліктя, 

лікоть трохи нижче плеча). 

• Зап’ястя повинне або спиратися, 

або бути вільним, слід уникати 

контакту з краями локалізатора. 



 

 

2 ПОЛОЖЕННЯ НА 
ЖИВОТІ 

При положенні лежачи на животі, фаза анестезії виконується на окремому операційному 

столі (човник зі стільницею при використанні настільних систем), на носилках або 

транспортері в положенні лежачи на спині. Допоміжні засоби для розташування на 

головному столі готуються, коли пацієнт перевертається на наступному етапі. Анатомічна 

корекція локалізаторів виконується пізніше. Грудна клітина найбільш важлива - вона 

повинна бути захищена накладками, що знімають з неї тиск, дозволяючи вільно дихати. 

Остаточне розташування голови і рук наступне. 



 

 

Периопераційне розташування пацієнта: 

3 ПОЛОЖЕННЯ НА 

БОКУ 

Положення на боку 

Положення на боці виконується під час колоректальної, ниркової хірургії, хірургії спини і стегна, деяких нейрохірургічних, 

грудних і ЛОР-процедур. Анестезіологічна підготовка виконується в положенні лежачи на спині. Необхідні подушки / 

локалізатори попередньо розміщуються на операційному столі, і пацієнт повертається або вправо, або вліво, залежно від 

необхідності доступу до операційного поля. Функція згинання операційного столу допомагає домогтися кращої експозиції 

операційного поля. Як тільки це буде зроблено, остаточне положення допоміжних опорних засобів фіксується і закріплюється.  

До цього моменту, хірургічний персонал захищає пацієнта від перевертання. 

Ризики: пролежні у всіх точках тіла, які знаходяться в контакті з поверхнею столу: вуха, плечі, ребра, стегна, коліна і щиколотки. 

Надмірне розтягування плечового нервового сплетіння, зниження функції легенів. 

Фокусування: Підтримка природного вирівнювання хребта і шиї пацієнта. 

Стабілізація пацієнта. Отримання доступу до грудей, нирок, тазу і нижньої частини 

живота. 

Вам може знадобитися: 

• операційний матрац, що зменшує 

тиск з інтерфейсом контролю тиску 

• підголівник з подвійним 

зчленуванням для кращого 

регулювання висоти голови щиколотки коліна стегно ребра 



 

 

Загальні різновиди 

3 ПОЛОЖЕННЯ НА 
БОКУ 

Положення на боку, нирка / грудна клітина 

•  Доступ до хірургічного поля за допомогою: функції згинання операційного стола 

для хірургії нирок, бокових та поздовжніх можливостей. 

•  Стабілізація пацієнта за допомогою попередньо встановлених аксесуарів: 2x опори 

для спини (м’яка підкладка або покрита гелевими підкладками) і лобкова підтримка 

спереду. Гелева подушка в верхній частині області контакту тулуба зі столом. Для 

закріплення пацієнта на операційному столі можна використовувати засоби 

обмеження руху тіла. 

Аксесуари хірургічного поля та 

допоміжні засоби для розташування 



 

 

Рішення при положенні лежачи на боку 
3 ПОЛОЖЕННЯ НА 

БОКУ 

Голова і груди Нижня частина спини 
та ноги 

•  Підкладки застосовуються для 

зняття тиску з гомілки 

(зовнішній кут, головка 

малогомілкової кістки та 

малогомілковий короткий 

м’яз). Верхня частина ноги 

ідеально розташована на 

верхній частині тунельної 

подушки і закріплена ременем 

для тіла. 

• Стовп шийного відділу хребта повинен залишатися прямим, 

в нейтральному положенні, при цьому голова і вуха повинні 

бути захищені від тиску за допомогою гелевого головного 

кільця. Може застосовуватись підголівник з подвійним 

зчленуванням для кращого регулювання висоти голови. 

• Тулуб розташований на задній пластині, і гнучке положення 

столу виконується таким чином, що область нирок стає 

анатомічно відкритою. 

Руки 

• Слід використовувати підтримку для рук 

з м’якою підкладкою (або опору для 

колін по Гепелю). 

• Рука витягнута трохи вперед від грудної 

клітини. 

• Для захисту від ішемії плечового 

нервового сплетіння, рука 

розташовується в положенні близько 

90° до напрямку довжини операційного 

столу і злегка відсунута від грудної 

клітини. Абдукція плеча повинна 

досягати значення близько 90 °, лікоть 

злегка зігнутий і рука закріплена на 

регульованій по висоті підтримці для 

руки. 

• Бічний локалізатор оптимальний 

для надання загальної підтримки 

грудної клітини. Порожнина в 

подушці забезпечує ідеальне 

розташування нижньої частини руки, 

зменшуючи стиснення плечового 

нервового сплетіння. 



 

 

Розташування пацієнта відповідно до хірургічного застосування 

БАРІАТРИЧНА ХІРУРГІЯ (BS)  ......................  16-18 

СЕРЦЕВО-СУДИННА (CV)  ......................  19-21 

КОЛОРЕКТАЛЬНА ХІРУРГІЯ (CRS) ..................  22-24 

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ (GS)  ......................  25-27 

ГІНЕКОЛОГІЯ (GYN)  ......................  28-30 

МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ (MIS)  ......................  31-33 

НЕЙРОХІРУРГІЯ (NS)  ......................  34-36 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ (OPHTH)  ......................  37-39 

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ (OT)  ......................  40-43 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ (ENT)  ......................  44-46 

СПІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ (SS) ....................   47-49 

УРОЛОГІЯ (UROL)  ......................  50-52 

 



 

 

БАРІАТРИЧНА ХІРУРГІЯ 

Що кажуть експерти: 

«Хірургічне лікування ожиріння у пацієнтів, вага яких 

перевищує 200 кг, є великою проблемою для хірургічних бригад, 

а також для обладнання, що використовується під час 

операції. ALVO Rapsodia є першою моделлю операційного 

столу, унікальною в цій частині Європи, що ідеально підходить 

для хірургії метаболічних порушень (баріатричні операції). Це 

високоякісний продукт, який ідеально підходить для роботи 

нашої операційної в лікарні Про-Фаміліа в Жешуві (відділення 

ендоскопічної хірургії та хірургії метаболічних порушень) під 

час мінімально інвазивних лапароскопічних операцій. Ще одне 

важливе значення цього операційного столу - його велика 

рентгенопрозора область, яка корисна під час 

інтраопераційної рентгенографії.  

Я глибоко вражений відмінною співпрацею з командою 

конструкторів і інженерів в компанії Alvo (Алво), які активно 

реагували на потреби і зауваження нашого хірургічного 

персоналу, пропонуючи рішення, які в кінцевому підсумку 

створили продукт з високою клінічною цінністю. Я сприймаю 

це як високу честь і відчуваю задоволення в зв'язку з тим, що 

ми змогли взяти участь в заключному етапі запуску цього 

медичного виробу на ринок». 

Доктор Мацей Матлок (Maciej Matłok), доктор медичних наук, завідувач відділенням 

ендоскопічної хірургії та хірургії метаболічних порушень лікарні Про-Фаміліа, Жешув, Польща 

Найбільш поширені методи розташування: 



 

 

БАРІАТРИЧНА ХІРУРГІЯ Оптимальний вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Похиле зворотне положення Тренделенбурга Низька мінімальна 

висота 

Поздовжній зсув з  

механічним приводом 

ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт 



 

БАРІАТРИЧНА ХІРУРГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість Одиниця Назва 

Каталожний 
номер 

Кількість Одиниця Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість Одиниця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

Баріатричний ремінь 
для ніг 

 2 шт. 
Баріатричний ремінь 

для ніг 
 2 шт. 

Баріатричний ремінь 
для ніг 

 2 шт. 

Ремінь Ніссена для 
стегна 

 1 набір 
Ремінь Ніссена для 

стегна 
 1 набір 

Ремінь Ніссена для 
стегна 

 1 набір 

РУКИ Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. 

НОГИ 
Підтримка для ніг 

розділена 
4-09-038 1 пара 

Підтримка для ніг 
розділена 

4-09-038 1 пара 
Підтримка для ніг 

розділена 
4-09-038 1 пара 

СПИНА/ПЛЕЧЕ 

Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. 
Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. 
Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. 

- - - - - - - - 
Підтримка бічна - 

обертання 
4-09-018 2 шт. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ПОДОВЖЕННЯ 
ШИРИНИ ДЛЯ 

БАРІАТРИЧНИХ 
ОПЕРАЦІЙ 

Баріатричне 
подовження 

4-09-064 1 
набір (секція 

спина+сидіння) 
Баріатричне 
подовження 

4-09-064 1 
набір (секція 

спина+сидіння) 
Баріатричне 
подовження 

4-09-064 1 
набір 

(секція спина + 
сидіння) 

- - - - - - - - - 
Скоби для 

каменерозсікання (на 
запит) 

- 1 пара 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - 
Рамка для анестезії 

регульована 
4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне кільце 

Oasis Elite 
EL012 1 шт. 

Закрите головне кільце 
Oasis Elite 

EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - 
Oasis+ Підкладка для 

п’ят 
OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту 

крижів Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для 

нижньої частини 
грудей Oasis Elite 

EL214 2 шт. 

РУКА - - - - - - - - 
Підкладка для руки 

Oasis 
OA72 2 шт. 
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СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ 

Що кажуть експерти: 

У серцево-судинних і гібридних операційних залах, столи повинні 

відповідати очікуванням як хірургів, так і інтервенційних кардіологів. 

Хірурги потребують столі з модульною, роз’ємною стільницею і 

оптимальної областю прозорості для інтраопераційної візуалізації. 

Серцево-судинні хірурги, як правило, не вимагають екстремальних 

діапазонів розташування, але вони оцінять механізовані рухи 

стільниці (наприклад, поздовжнє зміщення 420 мм). 

Інтервенціоністи вимагають плаваючу стільницю, щоб мати 

можливість виконувати точні рухи при виконанні коронарної 

ангіографії. Звичайні хірургічні столи не забезпечують повну 

рентгенівську відкритість і точність розташування. Тому 

рекомендується використовувати столи з плаваючою стільницею з 

вуглецевого волокна. Вони забезпечують вертикальний і бічний нахил, 

повну рентгенопрозорість і зручний доступ до пацієнта з усіх боків. 

Універсальні бічні напрямні для кріплення спеціальних хірургічних 

допоміжних пристосувань, таких як ретрактори або тримачі камер, є як 

на хірургічних, так і на ангіографічних столах. 

Джерела: 

С.Гербентен (C. Gerbenten), Магістр наук; Е Фоссе (E. Fosse) доктор медичних наук, К 

Холь (K. Hol) доктор медицини; Д.Самсет (D. Samset) доктор філософії; Р.В. Бок 

(R.W.Bock) доктор медицини; 

Дж.Ф. МакКінсі (J.F.McKinsey) доктор медицини; Б.Дж. Пірс (B.J.Pearce) доктор медицини; 

М.Лотерт (M. Lothert) доктор медицини 

Об’єднання хірургії та радіології в одному наборі: Багатоцентрове дослідження 

https://doi.org/10.1016/j.jvs.2004.06.005 

Доступ: 20.10.2019 

Найбільш поширені методи розташування: 



 

 

СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Поздовжній зсув з механічним приводом 

(великий рентгенівський простір, ергономічне робоче поле) 
Широкий діапазон 

регулювання висоти 

ALVO Serenada ALVO Rapsodia ALVO Serenada-C 

оглянути продукт оглянути продукт оглянути продукт 



 

СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одиниц
я 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одиниц
я 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одини
ця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

- - - - Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. 

Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

- - - - Ремінь для фіксації зап’ясть 4-09-023 2 шт. Ремінь для фіксації зап’ясть 4-09-023 2 шт. 

РУКА Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. 

ПЛЕЧЕ/СПИНА 
Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - Рамка для анестезії регульована 4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне 

кільце Oasis Elite 
EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 

частини грудей Oasis 
Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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КОЛОРЕКТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Що кажуть експерти: 

Підкладки на хірургічних столах можуть бути забруднені 

різними бактеріями, які розвинулися від витоку біологічних 

рідин в підкладки матраца. Таким чином, небезпечні бактерії 

можуть передаватися від одного пацієнта до іншого. З цієї 

причини, підкладки повинні бути зварені ультразвуком, а не 

зшиті по швах, щоб запобігти проникненню рідини і підвищити 

епідеміологічну безпеку. 

Кращі на ринку хірургічні столи поставляються з підкладками 

преміум-класу з датчиками і спеціальним програмним 

забезпеченням для постійного контролю тиску. Операційний 

стіл ALVO Rapsodia з SENSEi - інтраопераційним рішенням 

для контролю тиску пацієнта, підтримує стратегії профілактики 

пролежнів. 

Найбільш поширені методи розташування: 

Професор Томаш Банасевіч (Tomasz Banasiewicz), завідувач відділенням 

загальної, ендокринологічної хірургії і гастроентерологічної онкології 



 

 

КОЛОРЕКТАЛЬНА ХІРУРГІЯ Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Широкий вибір для можливостей 

положення 

Тренделенбурга/зворотного 
положення Тренделенбурга 

Широк діапазон 

регулювання 

висоти 

Механізований поздовжній 

зсув (ергономічне робоче 

поле) 

ALVO Etiuda ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт оглянути продукт 



 

КОЛОРЕКТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одиниц
я 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одиниц
я 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одини
ця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. 

Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

РУКА 

- - - - - - - - Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. 

Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. - - - - 

ПЛЕЧЕ/СПИНА Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

НОГА 
Підтримка для колін (ТІЛЬКИ 

якщо застосовується 
положення лежачи на спині) 

4-09-010 1 пара 
Підтримка для колін (ТІЛЬКИ 

якщо застосовується 
положення лежачи на спині) 

4-09-010 1 пара 
Підтримка для колін (ТІЛЬКИ 

якщо застосовується положення 
лежачи на спині) 

4-09-010 1 пара 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

КОЛОРЕКТАЛЬН
І ПРИЛАДИ 

Колоректальні прилади 4-09-033 1 шт. Колоректальні прилади 4-09-033 1 шт. Колоректальні прилади 4-09-033 1 шт. 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ 
- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - Рамка для анестезії регульована 4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 

Закрите головне кільце 
Oasis Elite (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення 
лежачи на спині) 

EL012 1 шт. 

Закрите головне кільце 
Oasis Elite (ТІЛЬКИ якщо 

застосовуєтьсяположення 
лежачи на спині) 

EL012 1 шт. 

Закрите головне кільце Oasis 
Elite (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення 
лежачи на спині) 

EL012 1 шт. 

Налобник для положення 
лежачи на животі Oasis Elite 

EL141 1 шт. 
Налобник для положення 

лежачи на животі Oasis Elite 
EL141 1 шт. 

Налобник для положення лежачи 
на животі Oasis Elite 

EL141 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - 
Oasis+ Підкладка для п’ят 

(ТІЛЬКИ якщо застосовується 
положення лежачи на спині) 

OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 

Пристрій для захисту крижів 
Azure (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення 
лежачи на спині) 

AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 

Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

(ТІЛЬКИ якщо застосовується 
положення лежачи на спині) 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Що кажуть експерти: 

Останні технологічні досягнення в області хірургічних столів і технічних 

засобів діагностики і лікування підвищили ефективність операційного 

процесу Крім того, більше операцій в даний час виконується по 

амбулаторної моделі. Це призвело до необхідності в універсальних 

хірургічних столах, які призначені для різних процедур і положень 

пацієнтів. Сучасні операційні столи повинні бути оснащені 

рентгенопрозорими верхніми панелями, щоб обладнання для 

візуалізації могло використовуватися інтраопераційно. Вони повинні 

включати в себе ергономічні та безпечні функції: базова конструкція 

для розміщення ніг хірурга як в положенні стоячи, так і в положенні 

сидячи. Всі механізми, рукоятки, гнізда і т.д. повинні бути надійно 

закриті для захисту хірургічних бригад від травм. Модульні стільниці 

допомагають пристосовуватися до розміру тіла окремого пацієнта, від 

педіатричних пацієнтів до дуже високих, а також пацієнтів з ожирінням. 

Модульні сегменти стільниці переважно встановлюються за допомогою 

рішень, «які замикаються», що скорочують час підготовки і підвищують 

продуктивність в кожній хірургічної дисципліни. Інновації, однак, не 

обмежуються самим хірургічним столом. Хірурги постійно шукають 

способи оптимізації ефективності та досягнення кращих клінічних 

результатів. З цієї причини, потрібні інтелектуальні пристрої 

розташування і нові аксесуари столу, які забезпечать кращий доступ до 

операційного поля. Рухи з дистанційним управлінням, включаючи 

положення «згинання» або «повернення на рівень», які повертають стіл 

до рівного становища, шляхом натискання кнопки, допомагають 

мінімізувати час робочого циклу у всіх типах операцій. 

Проф. Гжегож Вальнер (Grzegorz Wallner), національний консультант по загальній хірургії, 

керівник відділення загальної та шлунково-кишкової хірургії і хірургічної онкології в 

Любліні, Польща 

Найбільш поширені методи розташування: 



 

 

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Широкий вибір для 

можливостей 

положення 

Тренделенбурга/зворот

ного положення 

Тренделенбурга 

Широкий 

діапазон 

регулювання 

висоти 

Механізоване 
вирівнювання 
стільниці 

Нахил вбік 

ALVO Etiuda ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт оглянути продукт 



 

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість Одиниця Назва 

Каталожний 
номер 

Кількість Одиниця Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість Одиниця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

- - - - - - - - Ремінь для фіксації ніг 4-09-020 2 шт. 

- - - - Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. 

Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

- - - - - - - - Ремінь для фіксації зап’ясть 4-09-023 2 шт. 

РУКА 

- - -  - - - - Підтримка для рук 4-09-011 1 шт. 

Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 1 шт. 

ПЛЕЧЕ/СПИНА 
Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. 
Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - 
Рамка для анестезії 

регульована 
4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне кільце Oasis 

Elite 
EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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ГІНЕКОЛОГІЯ 

Що кажуть експерти: 

Найбільш поширеними положеннями пацієнта, що використовуються в гінекологічній 

хірургії, є положення лежачи на спині, різні модифікації положення для 

каменерозсікання з положенням Тренделенбурга або без нього і положення сидячи у 

вертикальному положенні (положення «сидячи» або «шезлонг») для операції на 

молочних залозах. Кількість і тривалість операцій, що виконуються на пацієнті в 

крайньому положенні Тренделенбурга для поліпшення впливу на малий таз при 

лапароскопічних або роботизованих процедурах, збільшилася, а разом з цим і ризик 

травм від розташування. Положення Тренделенбурга використовується в цих 

процедурах для зміщення внутрішніх органів черевної порожнини від таза для 

поліпшення відкритості. Через розслаблення м’язів, у пацієнтів під наркозом відсутні 

захисні рефлекси і м’язовий тонус. Вони піддаються підвищеному ризику отримання 

травм, зокрема таких травм, як вивих суглобів, травми нервового сплетення і 

пролежні [1]. 

Інноваційні підкладки столу забезпечують Інтраопераційний візуальний контроль тиску 

пацієнта на поверхню столу через інтерфейс для моніторингу та документування 

зміни положення. При вагінальних операціях, коли пацієнт перебуває в положенні для 

каменерозсікання, хірурги отримують перевагу від скоб для каменерозсікання у 

вигляді чобіт, які спираються на газову пружину, маючи на увазі, однак, що надмірна 

абдукція і крайнє згинання стегна з обертанням назовні збільшують ризик отримання 

травми. Якщо використовуються опори для колін по Гепелю, вони повинні завжди 

бути обладнані підкладками. Лапароскопічні хірурги віддадуть перевагу столи з 

екстремальними регулюваннями висоти - наприклад, всього в 600 мм від підлоги (250 

мм з верхньою частиною від колонки столу). 

Джерело: 

1. М.С. Фляйш (M. C. Fleisch), Д. Бремеріх (D. Bremerich), В. Шульте-Маттлер (W. Schulte-Mattler), 

А. Таннен (A. Tannen), А.Т. Тайхман (A. T. Teichmann), В. Бадер (W. Bader), К. Бальцер (K. Balzer), 

С.П, Реннер (S. P. Renner),Т. Рьомер (T. Römer), С. Рот (S. Roth), Ф. Шютц (F. Schütz), М. Тіль (M. 

Thill), Г. Тіннеберг (H. Tinneberg), та К. Царрас (K. Zarras); Попередження травм від положення під 

час гінекологічних операцій. Керівні настанови DGGG (Німецького товариства гінекології та 

акушерства) (Рівень S1, Реєстраційний номер AWMF (Асоціації наукових медичних товариств 

Німеччини) 015/077, лютий 2015 р.)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554497   Доступ: 20.10.2019 

Найбільш поширені методи розташування: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554497


 

 

ГІНЕКОЛОГІЯ Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Широкий діапазон 

регулювання 

висоти 

Механізований поздовжній 

зсув (ергономічне робоче 

поле) 

Механізоване 
прийняття положення 

Тренделенбурга 

ALVO Etiuda ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт оглянути продукт 



 

ГІНЕКОЛОГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Один
иця 

Назва Каталожний номер Кількість Одиниця Назва Каталожний номер Кількість 
Одини

ця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

Ремінь 
абдомінальний  

4-09-022 1 шт. 
Ремінь 

абдомінальний  
4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний   1 шт. 

- - - - - - - - 
Ремінь для фіксації 

зап’ясть 
4-09-023 2 шт. 

РУКА Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. 

ПЛЕЧЕ /СПИНА - - - - 
Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

НОГА 

Підтримка для 
колін 

4-09-010 1 пара 
Підтримка для 

колін 
4-09-010 1 пара Підтримка для колін 4-09-010 1 пара 

- - - - - - - - 
Скоби для каменерозсікання (на 

запит) 
- 1 пара 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії  4-09-050 1 шт.  - - - - 

- - - - - - - - 
Рамка для анестезії 

регульована 
4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ЧАША 
Гінекологічна або 
урологічна чаша 

4-09-031 або 
4-09-032 

1 шт. 
Гінекологічна або 
урологічна чаша 

4-09-031 або  
4-09-032 

1 шт. 
Гінекологічна або урологічна 

чаша 
4-09-031  

або 4-09-032 
1 шт. 

НАПРАВЛЯЮЧА БІЧНА - - - - - - - - Направляюча бічна 4-09-063 2 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне кільце Oasis 

Elite 
EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 

ЗАДНЯ ЧАСТИНА 
ГОМІЛКИ (ПІД 

ЧАС GOEPLING) 
- - - - - - - - 

Підкладки на роздвоєну скобу 
Oasis 

OA090 1 пара 
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МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ (MIS) 

Що кажуть експерти: 

За останні 10 років лапароскопія стала домінувати в більшості 

хірургічних процедур, і було розроблено багато нових інструментів і 

пристроїв. Лапароскопічні інструменти зробили процедури менш 

інвазивними для пацієнта, але вони не повністю відповідають 

анатомічним і фізіологічним потребам хірурга. 

Щоб відповідати вимогам ергономіки, нові операційні столи повинні 

регулюватися до набагато більш низької висоти, щоб хірургу не 

потрібно було піднімати руки над операційним полем або підніматися 

на сходинку. 

Вузька область, доступна для ніг хірурга при стоянні на ступені, 

обмежує рух, а також доступ до ножних перемикачів, необхідних для 

високочастотної (HF) хірургії. 

Навпаки, хірурги-ортопеди вважають за краще функції максимальної 

висоти, що дозволяють виконувати операції на стегні стоячи прямо, 

при тому, що пацієнт знаходиться в положенні лежачи на спині. 

Джерело: 
Ульріх Матерн (Ulrich Matern), доктор медицини, відповідальний автор Пітер Уоллер (Peter Waller), 

магістр наук (проектування), Карстен Гібмайер (Carsten Giebmeyer), 
магістр технічних наук, Клаус Д. Рюкауер (Klaus D. Rückauer,), доктор медицини, і Едуард Х. Фартманн 

(Eduard H. Farthmann), доктор медицини; 2001 
Ергономіка Вимоги до регулювання висоти лапароскопічних операційних столів 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11303999 

Доступ: 20.10.2019 

Найбільш поширені методи розташування: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11303999


 

 

МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ (MIS)  

Потрібні особливості столу: 

Широкий вибір для 

можливостей 

положення 

Тренделенбурга/звор

отного положення 
Тренделенбурга 

Низька 

мінімальна 

висота 
Нахил вбік 

ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт 

Запропонований вибір 
столу 



 

МІНІМАЛЬНО ІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ (MIS) 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість Одиниця Назва 

Каталожний 
номер 

Кількість Одиниця Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одини
ця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

Ремінь для фіксації ніг 4-09-020 2 шт. Ремінь для фіксації ніг 4-09-020 2 шт. Ремінь для фіксації ніг 4-09-020 2 шт. 

Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. Ремінь для фіксації стегон 4-09-021 2 шт. 

Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

- - - - - - - - Ремінь для фіксації зап’ясть 4-09-023 2 шт. 

РУКА Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. 

НОГА 

Підтримка для ніг 
розділена 

4-09-038 1 пара Підтримка для ніг розділена 4-09-038 1 пара Підтримка для ніг розділена 4-09-038 1 пара 

Підтримка для колін 4-09-010 1 пара Підтримка для колін 4-09-010 1 пара Підтримка для колін 4-09-010 1 пара 

СПИНА/ПЛЕЧЕ 

Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

- - - -  - - - Підтримка бічна - обертання 4-09-018 2 шт. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

СКОБИ ДЛЯ НІГ - - - - - - - - Скоби для каменерозсікання (на запит)  1 пара 

ЛОКАЛІЗАТОР ДЛЯ 
ПОХИЛОГО 

ЗВОРОТНОГО 
ПОЛОЖЕННЯ 

ТРЕНДЕЛЕНБУРГА 

- - - - - - - - 
Система для виконання положення 
Тренделенбурга Elite (замовляється 

окремо) 
 1 шт. 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - Рамка для анестезії регульована 4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. Закрите головне кільце Oasis Elite EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - Пристрій для захисту крижів Azure AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої частини 

грудей Oasis Elite 
EL214 2 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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НЕЙРОХІРУРГІЯ 

Що кажуть експерти: 

Розташування пацієнта в нейрохірургії здійснюється після індукції загальної анестезії та 

розміщення артеріальних і венозних ліній. Розташування нейрохірургічного пацієнта є 

особливо суворим і вимогливим і вимагає адекватної глибини анестезії, підтримки 

гемодинамічної стабільності, доказів належної оксигенації і збереження інвазивних 

моніторів [1]. Основні проблеми хірурга: 

• оптимальний доступ до ураження; 

• ергономічне використання операційного мікроскопа і пристроїв візуалізації. 

Навпаки, анестезіолог стурбований: 

• доступом до дихальних шляхів; 

• оптимізацією фізіологічних функцій з акцентом на мозкову, серцеву і дихальну 

системи; 

• оптимальним церебральним венозним відтоком; 

• контролем температури тіла / мозку / гомеостазом; 

• доступом до пацієнта для моніторингу; 

• запобіганням травм нервів / кісткових структур під тиском або розтягуванням; 

• профілактикою і лікуванням ускладнень, характерних для даного 

положення. Положення, які використовуються в нейрохірургічних процедурах, 

включають в себе: положення сидячи на спині, животі, боці або положення 

«лежачи на боці» [2] 

Найбільш поширені методи розташування: 

Джерела: 
1] Ію Розет (I. Rozet), доктор медицини, М.С. Вавілала (M. S. Vavilala), 

доктор медицини 
Ризики і переваги розташування пацієнта під час 
Нейрохірургічного лікування, 2007 р. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2265668 

Доступ: 20.10.2019 

2] А.М. Лем (Lam, A. M.), Європейський журнал анестезіології: Січень 

1998 - Том 15 - Випуск - с. 27-28 

Управління розташування нейрохірургічного пацієнта, 

https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/ 

fulltext/1998/01001/management_of_positioning_of_the_ 

neurosurgical.19.aspx 

Доступ: 20.10.2019 



 

 

НЕЙРОХІРУРГІЯ Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Поздовжній зсув з механічним 

приводом (велике місце для 

рентгена, ергономічне робоче 

поле) 

Низька 

мінімальна 

висота 

Механізована 
секція для 
спини 

ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт 



 

НЕЙРОХІРУРГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Один
иця 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Один
иця 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Один
иця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 
РЕМЕНІ Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

РУКА Підтримка для рук 4-09-011 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011 2 шт. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

НИЖНЯ ЧАСТИНА 
РУКИ В ПОЛОЖЕННІ 

НА БОКУ 
Підтримка для коліна 4-09-121 1 шт. Підтримка для коліна 4-09-121 1 шт. Підтримка для коліна 4-09-121 1 шт. 

СПИНА Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

ЛОБОК 
Лобкова підтримка (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення на 
боку) 

4-09-019 1 шт. 
Лобкова підтримка (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення на 
боку) 

4-09-019 1 шт. 
Лобкова підтримка (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення на 
боку) 

4-09-019 1 шт. 

ГОЛОВА 
Підголівник спеціальний з 

адаптером 
4-09-042 
+адаптер 

1 шт. 
Підголівник спеціальний з 

адаптером 
4-09-042 
+адаптер 

1 шт. 
Підголівник спеціальний з 

адаптером 
4-09-042 
+адаптер 

1 шт. 

СИСТЕМА DORO® 

Регульований базовий блок 
DORO® 

3001-00 1 шт. 
Регульований базовий блок 

DORO® 
3001-00 1 шт. 

Регульований базовий блок 
DORO® 

3001-00 1 шт. 

Адаптер, що обертається DORO® 3002-00 1 шт. 
Адаптер, що обертається 

DORO® 
3002-00 1 шт. 

Адаптер, що обертається 
DORO® 

3002-00 1 шт. 

Фіксатор черепа DORO® 1001.001 1 шт. Фіксатор черепа DORO® 1001.001 1 шт. Фіксатор черепа DORO® 1001.001 1 шт. 

Штифти для фіксації черепа 
DORO®, педіатричні (3 шт.) 

3004-00 1 шт. 
Штифти для фіксації черепа 
DORO®, педіатричні (3 шт.) 

3004-00 1 шт. 
Штифти для фіксації черепа 
DORO®, педіатричні (3 шт.) 

3004-00 1 шт. 

Штифти для фіксації черепа 
DORO®, для дорослих (3 шт.) 

3005-00 1 шт. 
Штифти для фіксації черепа 

DORO®, для дорослих (3 шт.) 
3005-00 1 шт. 

Штифти для фіксації черепа 
DORO®, для дорослих (3 шт.) 

3005-00 1 шт. 

Адаптер перекладини DORO®  
(ТІЛЬКИ, якщо застосовується 

положення «шезлонг») 
3007-00 1 шт. 

Адаптер перекладини DORO®  
(ТІЛЬКИ, якщо застосовується 

положення «шезлонг») 
3007-00 1 шт. 

Адаптер перекладини DORO®  
(ТІЛЬКИ, якщо застосовується 

положення «шезлонг») 
3007-00 1 шт. 

Універсальна бічна рейка DORO® 
Кріплення (ТІЛЬКИ, якщо 

застосовується положення 
«шезлонг») 

3007-50 2 шт. 

Універсальна бічна рейка 
DORO®  

Кріплення (ТІЛЬКИ, якщо 
застосовується 

положення «шезлонг») 

3007-50 2 шт. 

Універсальна бічна рейка 
DORO® 

Кріплення (ТІЛЬКИ, якщо 
застосовується 

положення «шезлонг») 

3007-50 2 шт. 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - Рамка для анестезії регульована 4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА Закрите головне кільце Oasis Elite EL012 1 шт. 
Закрите головне кільце Oasis 

Elite 
EL012 1 шт. 

Закрите головне кільце Oasis 
Elite 

EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 

Що кажуть експерти: 

Офтальмологи повинні зберігати статичне положення протягом всієї 

операції. Отже, це означає працювати в незручному становищі, з 

головою хірурга, витягнутої через мікроскоп. Ні-нейтральні пози 

можуть розвинути скелетно-м’язові порушення (MSD), натягнути і 

розтягнути сухожилля, кровоносні судини і нерви над зв’язками або 

кісткою, стискаючи, обмежуючи і запалюючи їх. Експерти по ергономіці 

сходяться на думці, що якщо руки не підтримуються, це буде 

створювати статичне навантаження на плечі. Операції на очах 

вимагають точного контролю рухів і близького візуального 

фокусування, що додатково збільшує м’язову напругу в шийному 

відділі хребта і верхніх кінцівках. З цієї причини, над операційним 

полем повинні бути встановлені підтримки для рук з підкладками [1]. 

Правильний хірургічний стіл може ефективно підтримати 

офтальмолога, що сидить, у виконанні його завдань за допомогою: 

• привабливого регулювання висоти (610-1300 мм) для підняття 

пацієнта в потрібне ергономічне положення 

• механізованого поздовжнього зсуву, що забезпечує простір до 

1500 мм для того, щоб коліна сидячого хірурга були зігнуті під 

кутом 90 °, а ноги стояли на підлозі [2] 

• ергономічної форми основи хірургічного столу для підтримки 

хірургічного доступу і положення хірурга 

Найбільш поширені методи розташування: 

Джерело: 

1] С. Кент (C. Kent), Чи буде офтальмологія калічити вас? Фізичне навантаження в клініці і операційних можуть завдати серйозної шкоди. Ось як уникнути 

неприємностей, Огляд офтальмології, 2011, https://www.reviewofophthalmology.com/article/will-ophthalmology-cripple-you Доступ: 20.10.2019 2] С.Г. Гонавар (S. 

G. Honavar); Голову вверх, п’яти вниз, положення ідеальне: Ергономіка для офтальмолога, 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5598171/ 

Доступ: 20.10.2019 



 

 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Низька мінімальна 

висота 
Механізований поздовжній зсув 

(ергономічне робоче поле) 
Механізоване вирівнювання стільниці 

ALVO Serenada ALVO Etiuda ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт оглянути продукт 



 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість Одиниця Назва 

Каталожний 
номер 

Кількість Одиниця Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одиниц
я 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

Ремінь для фіксації 
зап’ясть 

4-09-023 2 шт. 
Ремінь для фіксації 

зап’ясть 
4-09-023 2 шт. Ремінь для фіксації зап’ясть 4-09-023 2 шт. 

РУКА Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ГОЛОВА 
Підголівник з 

регульованою 
доріжкою 

4-09-040 
+адаптер 

1 шт. 
Підголівник з регульованою 

доріжкою 
4-09-040 
+адаптер 

1 шт. 
Підголівник з регульованою 

доріжкою 
4-09-040 
+адаптер 

1 шт. 

РУКИ 
ОПЕРАТОРА 

Підтримка рук 
офтальмолога 

4-09-044 1 шт. 
Підтримка рук 
офтальмолога 

4-09-044 1 шт. Підтримка рук офтальмолога 4-09-044 1 шт. 

НОЖНА ПЕДАЛЬ - - - - - - - - 
НОЖНА ПЕДАЛЬ ЗА 

ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 
- - - 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - 
Рамка для анестезії 

регульована 
4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ 

Що кажуть експерти: 

Хірургічні столи з рішеннями для ортопедичної фіксації використовуються в 

багатьох ортопедичних і травматологічних процедурах на руці, стегні, 

стегновій кістці та гомілці, включаючи лікування переломів і менш інвазивні 

втручання по артропластиці. 

«Однак використання столу для витягування не обійшлося без ризику, і 

були описані значні ускладнення, в тому числі пошкодження промежинного 

покриву і м’яких тканин, неврологічні порушення і ятрогенний синдром 

здавлювання гомілки ноги. Хірург-ортопед, який використовує стіл для 

витягування для хірургічного лікування перелому стегнової кістки, 

повинен бути знайомий з відповідними потенційними небезпеками і 

ризиками і повинен розробити план, щоб уникнути ускладнень, пов’язаних 

зі столом для витягування, таких як використання рентгенопрозорого 

операційного столу з жировим прошарком для пацієнтів з ожирінням, 

адекватне розташування пацієнта і мінімально можливий час операції [1] 

». Хірурги-ортопеди потребують столи з функціями максимального 

регулювання висоти (до 1300 мм), які будуть підтримувати їх ергономічне 

положення при виконанні з’єднання цвяхами великогомілкової кістки або 

артроскопії стегна. Крім того, модульні сегменти стільниці та секція для таза 

виконані з вуглецевого волокна для підтримки відкриття під час 

інтраопераційної візуалізації. 

Найбільш поширені методи розташування: 

Джерело: 
1] Майкл А. Флірл (Michael A. Flierl), доктор медицини, Філіп Ф. Штахель (Philip F. Stahel), доктор медицини, Девід Дж. 

Хак (David J. Hak), доктор медицини, Стівен Дж. Морган (Steven J. Morgan), доктор медицини Уейд Р. Сміт (Wade R. 

Smith), доктор медицини, Ускладнення пов’язані зі столом для витягування в ортопедичній хірургії, Журнал  

американської академії хірургів-ортопедів, листопад 2010 р. 
https://www.researchgate.net/publication/47645063_Traction_Table-related_Complications_in_Orthopaedic_Surgery  

Доступ: 20.10.2019 



 

 

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ  

Потрібні особливості столу: 

Поздовжній зсув з механічним 

приводом (велике місце для 

рентгена, ергономічне робоче 

поле) 

Велика 

максимальна 

висота 

Механізована 
секція для 
спини 

Механізоване 
положення для 
згинання 

ALVO Rapsodia ALVO Serenada 

оглянути продукт оглянути продукт 

Запропонований вибір столу 



 

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Один
иця 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Один
иця 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одини
ця 

ЛОКАЛІЗАТОР 

РЕМЕНІ 
Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

- - - - - - - - Ремінь для фіксації зап’ясть 4-09-023 2 шт. 

РУКА 

Підтримка для руки (ТІЛЬКИ, якщо 
застосовується положення 

«шезлонг» або на боці) 
4-09-011 2 шт. 

Підтримка для руки (ТІЛЬКИ, 
якщо застосовується положення 

«шезлонг» або на боці) 
4-09-011 2 шт. 

Підтримка для руки (ТІЛЬКИ, 
якщо застосовується положення 

«шезлонг» або на боці) 
4-09-011 2 шт. 

- - - - 
Підтримка для руки (ТІЛЬКИ 

якщо 4-09-011 ще не включений 
4-09-011-v2 2 шт. 

Підтримка для руки (ТІЛЬКИ 
якщо 4-09-011 ще не включений 

4-09-011-v2 2 шт. 

Підтримка для руки (ТІЛЬКИ якщо 
4-09-011 ще не включений 

4-09-012 2 шт. - - - - - - - - 

ПЛЕЧЕ/СПИНА Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

ЛОБОК 
Лобкова підтримка (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення на 
боку) 

4-09-019 1 шт. 
Лобкова підтримка (ТІЛЬКИ якщо 

застосовується положення на 
боку) 

4-09-019 1 шт. 
Лобкова підтримка (ТІЛЬКИ 

якщо застосовується положення 
на боку) 

4-09-019 1 шт. 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - 
Рамка для анестезії 

регульована 
4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА Закрите головне кільце Oasis Elite EL012 1 шт. 
Закрите головне кільце Oasis 

Elite 
EL012 1 шт. 

Закрите головне кільце Oasis 
Elite 

EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 

ХІРУРГІЯ ПЛЕЧА 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ХІРУРГІЯ ПЛЕЧА 
Приладдя для 

хірургії плеча (якщо 
потрібно) 

4-09-046 або  
4-09-046-v4 

(Залежить від 
вибору 

стільниці) 

1 шт. 
Приладдя для 

хірургії плеча (якщо 
потрібно) 

4-09-046 або  
4-09-046-v4 

(Залежить від 
вибору 

стільниці) 

1 шт. 
Приладдя для хірургії 

плеча (якщо 
потрібно) 

4-09-046 або  
4-09-046-v4 

(Залежить від 
вибору 

стільниці) 

1 шт. 

42 
 



 

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ 

 

ХІРУРГІЯ ДОЛОНІ ТА ПЛЕЧА 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ХІРУРГІЯ ДОЛОНІ ТА 
ПЛЕЧА 

Валикова підтримка 
меніска (якщо потрібне) 

4-09-017 1 шт. 
Валикова підтримка 

меніска (якщо потрібне) 
4-09-017 1 шт. 

Валикова підтримка 
меніска (якщо потрібне) 

4-09-017 1 шт. 

Пристрій Вейнберга 
(якщо потрібен) 

4-09-034 1 шт. 
Пристрій Вейнберга 

(якщо потрібен) 
4-09-034 1 шт. 

Пристрій Вейнберга 
(якщо потрібен) 

4-09-034 1 шт. 

ХІРУРГІЯ КОЛІНА 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ХІРУРГІЯ КОЛІНА 
Приладдя для хірургії коліна 

(якщо потрібно) 
4-09-030 1 шт. 

Приладдя для хірургії коліна 
(якщо потрібно) 

4-09-030 1 шт. 
Приладдя для хірургії коліна 

(якщо потрібно) 
4-09-030 1 шт. 

НИЖНІ КІНЦІВКИ, ПОВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СУГЛОБІВ, ПЕРЕЛОМИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ, ... 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

НИЖНІ КІНЦІВКИ ПОВНА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ СУГЛОБІВ 

ПЕРЕЛОМИ СТЕГНОВОЇ 
КІСТКИ 

Ортопедичне приладдя 4-09-100 1 шт. Ортопедичне приладдя 4-09-100 1 шт. - - - - 

Підтримка для 
ортопедичного приладдя 

для рук 
4-09-122 2 шт. 

Підтримка для 
ортопедичного приладдя 

для рук 
4-09-122 2 шт. - - - - 

Підтримка для стегна для 
бокового положення (ТІЛЬКИ 

якщо застосовується 
положення на боці) 

4-09-120 1 шт. 

Підтримка для стегна для 
бокового положення (ТІЛЬКИ 

якщо застосовується 
положення на боці) 

4-09-120 1 шт. - - - - 

- - - - 
Візок для встановлення 

ортопедичного приладдя 
4-09-002 1 шт. - - - - 

- - - - 
Мобільний тримач для 

ортопедичного приладдя 
4-09-001 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - 
Ортопедичне приладдя з 

вуглецевого волокна 
преміум-класу 

TBA 1 шт. 

- - - - - - - - Направляюча бічна 4-09-063 1 шт. 

- - - - - - - - 
Підтримка для колін (з 
включеним радіальним 

затиском) 
4-09-010 1 

шт. (УВАГА! 
ШТУК А НЕ ПАР) 

НИЖНІ КІНЦІВКИ, ПОВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СУГЛОБІВ, ПЕРЕЛОМИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ + ПЕРЕЛОМИ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ/МАЛОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ... 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

НИЖНІ КІНЦІВКИ, ПОВНА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ СУГЛОБІВ, 

ПЕРЕЛОМИ СТЕГНОВОЇ 
КІСТКИ + ПЕРЕЛОМИ 

ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ/МАЛОГ
ОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ... 

НАБІР «НИЖНІ КІНЦІВКИ 
ПОВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ 

СУГЛОБІВ ПЕРЕЛОМИ 
СТЕГНОВОЇ КІСТКИ, ..." + 

- 1 шт. 

НАБІР «НИЖНІ КІНЦІВКИ 
ПОВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ 

СУГЛОБІВ ПЕРЕЛОМИ 
СТЕГНОВОЇ КІСТКИ, ..." + 

- 1 шт. 

НАБІР «НИЖНІ КІНЦІВКИ ПОВНА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ СУГЛОБІВ 

ПЕРЕЛОМИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ, 
..." + 

- 1 шт. 

Система витягування при 
переломах 

великогомілкової/малого
мілкової кістки 

4-09-110 1 шт. 

Система витягування при 
переломах 

великогомілкової/малого
мілкової кістки 

4-09-110 1 шт. 

Система витягування при 
переломах 

великогомілкової/малогомілкової 
кістки преміум-класу 

TBA 1 шт. 
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ (ENT) 

Що кажуть експерти: 

М’язово-скелетні травми, такі як біль в шиї і спині, під час кар’єри ЛОР 

хірурга є поширеними. При плануванні ергономічного середовища в цій 

дисципліні, слід враховувати висоту операційних столів і хірургічних 

крісел. Хірурги отримають вигоду з належної підтримки і діапазонів 

розташування столів, щоб запобігти м’язово-скелетним травмам і 

зменшити професійний ризик. 

«З точки зору ергономіки, комбінація хірургічного столу з діапазоном 

63,5-125,7 см і хірургічного стільця з діапазоном 50,8-72,4 см забезпечує 

найбільшу універсальність для різних висот росту лікаря, може 

знизити фізичну втому і створити потенційно більш безпечне робоче 

середовище для хірургів, що працюють сидячи». 

Основа хірургічного столу також має вирішальне значення. Його 

конструкція повинна дозволяти хірургу, що працює сидячи, маневрувати 

стільцями поблизу середньої точки операційного столу, щоб досягти 

операційного поля без недостатньої постуральної компенсації. 

Джерело: 
Анам Ф. Азімундін (Anam F. Azimuddin), бакалавр наук, 1 Ерік К. Вайцель (Erik K. Weitzel), 

доктор медицини, 2 Кевін С. МакМеінс (Kevin C. McMains), доктор медицини, 2 та Філіп Дж.. 
Чен (Philip G. Chen), доктор медицини; 2017 р. 
Ергономічна оцінка висоти операційного столу і хірургічного стільця для  
отоларингологічних процедур, які проводяться сидячи 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662545 

Доступ: 20.10.2019 

Найбільш поширені методи розташування: 



 

 

ОТОРИНОЛАРІНГОЛОГІЯ (ENT) Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Низька 

мінімальна 

висота 

Механізований поздовжній 

зсув (ергономічне робоче 

поле) 

Механізоване вирівнювання стільниці 

ALVO Serenada ALVO Etiuda ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт оглянути продукт 



 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ (ENT) 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва Каталожний номер Кількість 
Одини

ця 
Назва 

Каталожний 
номер 

Кількість 
Одини

ця 
Назва 

Каталожний 
номер 

Кількість 
Одини

ця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 

Ремінь 
абдомінальний  

4-09-022  1  шт.  
Ремінь 

абдомінальний  
4-09-022  1 шт.  

Ремінь 
абдомінальний  

4-09-022  1  шт.  

Ремінь для фіксації 
зап’ясть 

4-09-023 2 шт. 
Ремінь для фіксації 

зап’ясть 
4-09-023 2 шт. 

Ремінь для фіксації 
зап’ясть 

4-09-023 2 шт. 

РУКА Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ГОЛОВА 
Підголівник з 

регульованою 
доріжкою 

4-09-040 
+адаптер 

1 шт. 
Підголівник з 

регульованою 
доріжкою 

4-09-040 
+адаптер 

1 шт. 
Підголівник з 

регульованою 
доріжкою 

4-09-040 
+адаптер 

1 шт. 

НОЖНА ПЕДАЛЬ - - - - - - - - 
НОЖНА ПЕДАЛЬ ЗА ОКРЕМИМ 

ЗАМОВЛЕННЯМ 
- - - 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. 
Рамка для анестезії 

регульована 
4-09-051 1 шт. 

- - - - - - - - - - - - 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ ПІДКЛАДКИ 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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СПІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Що кажуть експерти: 

«Використання лупи і висоти столу в середній точці між пупком і 

грудиною вважається оптимальним для хірурга під час операції на 

хребті» [1]. Чим вище максимальне положення столу, тим краще. 

Положення лежачи на животі раніше було і залишається найбільш 

поширеним положенням, що використовуються для доступу до 

попереково-крижового відділу хребта. Правильне розташування 

пацієнта для операції на хребті повинно полегшити вплив, 

мінімізувати кровотечу і ризик травм, забезпечити належну 

вентиляцію пацієнта. 

Спільні зусилля хірургів і анестезіологів спрямовані на те, щоб 

уникнути будь-яких післяопераційних ускладнень, включаючи 

пролежні, які можуть викликати пошкодження тканин в результаті 

положення під час операції [2]. 

Цінні функції будуть включати в себе: 

• характеристики мінімальної-максимальної висоти столу 

• механічне поздовжнє зміщення 

• матраци та локалізатори, що знімають негативний тиск 

• стратегії інтраопераційного моніторингу тиску пацієнта  

Найбільш поширені методи розташування: 

Джерела: 
1] Чжон Юн Парк (Jeong Yoon Park), Кьон Хьон Кім (Kyung Hyun Kim), Сунг Ук Кух (Sung Uk Kuh), відповідальний автор Донг Кьо Чін (Dong Kyu 

Chin), Кеун Су Кім (Keun Su Kim) і Юн Йін Чо (Yong Eun Cho) Кінематика спінального хірурга 

під час дискектомії відповідно до висоти операційного столу і методи візуалізації операційного поля, 2012 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3508227 Доступ: 20.10.2019 

2] С. Шонауер (C. Schonauer), відповідальний автор А. Бочетті (A. Bocchetti), Г. Барбагалло (G. Barbagallo), В. Альбанезе (V. Albanese) і А. Морачі 

(A. Moraci); Розташування на операційному столі, 2004, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3592178/ Доступ: 20.10.2019 



 

 

СПІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Широкий 

діапазон 

регулювання 

висоти 

Механізований поздовжній 

зсув (ергономічне робоче 

поле) 

Механізоване положення згинання 

ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт 



 

СПІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Вам може знадобитися: 
 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одиниц
я 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одини
ця 

Назва 
Каталожний 

номер 
Кількість 

Одиниц
я 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. Ремінь абдомінальний 4-09-022 1 шт. 

РУКА 

- - - - Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. Підтримка для рук 4-09-011-v2 2 шт. 

Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. - - - - - - - - 

ГРУДНА 
КЛІТИНА/ЧЕРЕВНА 

ПОРОЖНИНА 

Підкладка для положенні 
лежачі на животі (грудна 

клітина/черевна порожнина) 
4-09-070 1 шт. 

Підкладка для положенні 
лежачі на животі (грудна 

клітина/черевна порожнина) 
4-09-070 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - 
Локалізатор для положення 
лежачи на животі Oasis Elite 
АБО Дугова рамка Уілсона 

EL905 АБО 
Дугова рамка 

Уілсона 
1 шт. 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ 
АНЕСТЕЗІЇ 

- - - - Рамка для анестезії 4-09-050 1 шт. - - - - 

- - - - - - - - Рамка для анестезії регульована 4-09-051 1 шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 
Налобник для положення 

лежачи на животі Oasis Elite 
EL141 1 шт. 

Налобник для положення 
лежачи на животі Oasis Elite 

EL141 1 шт. 
Налобник для положення 
лежачи на животі Oasis 

Elite 
EL141 1 шт. 

П’ЯТИ/СТУПНІ - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - Підкладка для колін Oasis Elite EL401 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 
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УРОЛОГІЯ 

Що кажуть експерти: 

В урології, будь то лапароскопічна або роботизована хірургія, пацієнта 

поміщають в скоби і зазвичай розташовують в положення 

Тренделенбурга на частину, якщо не на весь час операції. Роботизована 

хірургія (RAS) стає все більш поширеною в цій хірургічній дисципліні, 

забезпечуючи велику перевагу в візуалізації та реконструкції глибокого 

таза. Це призвело до швидкого впровадження гінекологами-онкологами і 

урологами-онкологами. 

Відмітне розташування потрібне для малоінвазивної хірургії таза, 

включаючи похиле положення Тренделенбурга (30-40°) і установку 

робота між ніг. Це положення може зберігатися довше для RAS, 

особливо на початку траєкторії навчання. Це положення дозволяє 

опускати кишечник в напрямку голови і зачеревинного простору для 

доступу до тазу, зберігаючи при цьому повну рухливість рук робота. Для 

розміщення робота з хвостового положення потрібно або положення для 

каменерозсікання зі скобами, або стіл з можливістю розведення ніг [1]. 

Лапароскопічні урологи використовують довгі хірургічні інструменти і тому 

повинні встановлювати операційний стіл низько, біля свого лобкового 

рівня. У баріатричних пацієнтів стіл повинен бути ще нижче (близько 600 

- 700 мм над підлогою) [2]. 

Вузький і ергономічний дизайн основи хірургічного столу є ще однією 

перевагою, що запобігає порушення технології і робочого процесу. 

Джерело: 
1] Жаклін М. Зільо (Jacqueline M Zillioux) та Трейсі Л. Крупскі (Tracey L Krupski); 2017; 

розташування пацієнта під час мінімально 
інвазивної терапії: яка практика є найкращою на поточний момент? 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6193419/ Доступ: 20.10.2019 

2] Роберт К. Хіллс (Robert K. Hills), Редактор; 2013; Ергономічний стан лапароскопічної 

урологічної хірургії: Результати 

опитування 241 урологічного хірурга в Китаї; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3729835/ Доступ: 20.10.2019 

Найбільш поширені методи розташування: 



 

УРОЛОГІЯ  Запропонований вибір столу 

Потрібні особливості столу: 

Широкий діапазон 

регулювання 

висоти 

Механізований поздовжній 

зсув (ергономічне робоче 

поле) 

Механізоване прийняття 

положення Тренделенбурга 

ALVO Etiuda ALVO Serenada ALVO Rapsodia 

оглянути продукт оглянути продукт оглянути продукт 

 



 

 

УРОЛОГІЯ 

Вам може знадобитися: 

Група Тип 

БАЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ПРЕМІУМ 

Назва Каталожний номер Кількість 
Одиниц

я 
Назва Каталожний номер Кількість 

Одиниц
я 

Назва Каталожний номер Кількість Одиниця 

ЛОКАЛІЗАТОРИ 

РЕМЕНІ 
Ремінь 

абдомінальний 
- 

4-09-022 

- 

1 

- 

шт. 

- 

Ремінь абдомінальний 

- 

4-09-022 

- 

1 

- 

шт. 

- 

Ремінь абдомінальний 

Ремінь для фіксації зап’ясть 

4-09-022 

4-09-023 

1 

2 

шт. 

шт. 

РУКА Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. Підтримка для рук 4-09-012 2 шт. 

ПЛЕЧЕ/СПИНА - - - - 
Підтримка для 
спини/плечей 

4-09-016 2 шт. Підтримка для спини/плечей 4-09-016 2 шт. 

НОГА 
Підтримка для колін 

- 

4-09-010 

- 

1 

- 

Пара 

- 

Підтримка для колін 

- 

4-09-010 

- 

1 

- 

пара 

- 

Підтримка для колін 

Скоби для каменерозсікання (на 
запит) 

4-09-010 

- 

1 

1 

пара 

пара 

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ 

РАМКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Рамка для анестезії 

- 

4-09-050 

- 

1 

- 

шт. 

- 

- 

Рамка для анестезії 
регульована 

- 

4-09-051 

- 

1 

- 

шт. 

IV ТРИМАЧ - - - - Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. Тримач для інфузій 4-09-052 1 шт. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ПРИЛАДИ 

ЧАША 
Гінекологічна або 
урологічна чаша 

4-09-031 або 
4-09-032 

1 шт. 
Гінекологічна або 
урологічна чаша 

4-09-031 або 
4-09-032 

1 шт. 
Гінекологічна або урологічна 

чаша 
4-09-031 або 

4-09-032 
1 шт. 

НАПРАВЛЯЮЧА БІЧНА - - - - - 
- 

- - Направляюча бічна 4-09-063 2 шт. 

ГЕЛЕВІ 
ПІДКЛАДКИ 

ГОЛОВА 
Закрите головне 
кільце Oasis Elite 

EL012 1 шт. 
Закрите головне кільце 

Oasis Elite 
EL012 1 шт. 

Закрите головне кільце Oasis 
Elite 

EL012 1 шт. 

П’ЯТИ - - - - - - - - Oasis+ Підкладка для п’ят OP130 1 пара 

КРИЖІ - - - - - - - - 
Пристрій для захисту крижів 

Azure 
AZ301 1 шт. 

КОЛІНА - - - - - - - - 
Плоский валик для нижньої 
частини грудей Oasis Elite 

EL216 1 шт. 

РУКА - - - - - - - - Підкладка для руки Oasis OA72 2 шт. 

ЗАДНЯ ЧАСТИНА 
ГОМІЛКИ (ПІД ЧАС 

GOEPLING) 
- - - - - - - - 

Підкладки на роздвоєну скобу 
Oasis 

OA090 1 пара 
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