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Emax300 Mesa Cirúrgica Elétrica

Nosso objetivo é criar um melhor ambiente
na sala cirúrgica, fornecendo produtos de
alta qualidade. Para isso, a Mediland possui
tradição em pesquisas e desenvolvimentos 
de 25 anos nesse ramo, que  têm sido organi-
zadas e concentradas no desenvolvimento 
de mesas cirúrgicas, focos  cirúrgicos e 
outros equipamentos para a sala cirúrgica. 
Nós nos esforçamos continuamente para 
oferecer conveniência para a equipe médica 
e segurança para o paciente durante os 
procedimentos cirúrgicos.

O lançamento da série Emax300 de mesas cirúrgicas eletro-hidráulicas permite seu uso
em uma gama completa de cirurgias. A principal característica da Emax300 relaciona-se
com a otimização do uso de aço inoxidável – material fácil de limpar e resistente a todos
os tipos de produtos químicos e desinfetantes usados na sala cirúrgica. Uma base
deslizante de excelente projeto e estrutura compacta e ergonômica parecem tão bons
quanto realmente são e não se compara a nada no que se refere a conforto. Quatro
modelos modulares da Emax300 agregam valor a essa escolha, cumprindo com vários
requisitos cirúrgicos.

Baterias acopladas

Elevador de carbono para rins

Auto nivelamento

Deslizamento elétrico

Modelo Classic                   Plus             Advantage          EleganceBenefícios
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Configurações

SEGURA CONFIÁVEL  ESTÁVEL
Esta é a Emax 300



02

STERIS Corporation

O elevador de rins em fibra
de carbono (modelos
Plus/Advantage/Elegance)
garante uma cobertura
radiolúcida completa do
topo da mesa. O material
reduz a exposição à radiação 
durante cirurgias de rim.

Colchões antestáticos de
gerenciamento de
pressão são acessórios 
padrão da mesa.

A série de mesas Emax 300 pode ser 
travada com segurança tanto em
superfície plana como irregular.

Seções para pernas
destacáveis são apoia-
das por molas a gás.

Todas as peças de metal
expostas, coluna e
cobertura da base são
feitas em aço inoxidável
para fácil limpeza.

Quatro (4) rodinhas sob a
base permite o fácil
deslocamento da mesa.

O apoio para cabeça pode
ser ajustado para cima ou
para baixo manualmente.

O controlador auxiliar
fornece um controle
adicional da mesa.

Todos os movimentos
eletro-hidráulicos da
mesa podem ser
operados pelo controle
remoto.

Gaveta sob o topo da
mesa facilita procedi-
mentos de raios-X.

21cm

7cm

12cm
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Emax300 Mesa Cirúrgica Elétrica

Cirurgia geral
A Emax 300 possui excelente estabilidade
para cirurgias gerais, como colecistecto-
mia e cirurgias torácicas.

Cirurgia o almológica e plástica
Um apoio para cabeça para cirurgias plásti-
cas (PA40) acoplado na seção traseira 
fornece apoio para o punho do cirurgião.

Cirurgia da tireóide e do pescoço
A seção para a cabeça pode ser ajustada
manualmente para facilitar cirurgias da
tireóide e do pescoço.

Cirurgia cardiovascular
Deslizamento longitudinal em direção à 
cabeça (Modelos Advantage / Elegance) 
minimiza a necessidade de manobra arco-C 
durante cirurgias cardiovasculares.

Um extensor para a seção
da cabeça opcional (PA63)
também está disponível
para aumentar a cobertura 
do arco-C.

Aplicações
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Cirurgia otorrinolaringológica
A posição de Fowler garante conforto ao
paciente durante cirurgias
otorrinolaringológicas.

Neurocirurgia (posição sentada)
A cabeça do paciente pode ser estabiliza-
da em um apoio para a cabeça na
posição sentada (PA81). Deslizamento
longitudinal em direção à cabeça ajuda a
melhorar o conforto do cirurgião.

Um adaptador de apoio para a cabeça ajustável
(PA62) permite o uso de uma braçadeira para crânio.

Neurocirurgia (posição supino)
A cabeça do paciente pode ser colocada
no apoio para cabeça horseshoe (PA61)
para abordagem da fossa craniana poste-
rior.
O deslizamento longitudinal em direção 
à cabeça permite amplo espaço para as 
pernas do cirurgião.

Neurocirurgia (posição de bruços)
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Emax300 Mesa Cirúrgica Elétrica

Nefrectomia
O elevador para rins integrado (modelos
Plus / Advantage / Elegance) pode subir
12cm por meio de uma alavanca manual
para a conveniência da posição cirúrgica
durante a nefrectomia.

Cirurgia urológica / ginecológica
As seções para as pernas podem ser
removidas facilmente ou separadas na
horizontal. Para alguns casos onde
imagens são necessárias, o deslizamento
longitudinal em direção aos pés (modelos
Advantage / Elegance) fornece excelente
cobertura para acesso do arco-C.

Cirurgia retal
A posição de Kraske / canivete permite
fácil acesso ao local da cirurgia.

Cirurgia espinhal
A almofada para cirurgia dorsal (PA27)
apoia o corpo do paciente e fornece
espaço suficiente sob o abdome para
respiração.
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Cirurgia ortopédica
Colocação de pinos no quadril
A extensão ortopédica PA700 pode ser insta-
lada facilmente à base da Emax 300. Os
apoios para o chão fornecem excelente esta-
bilidade e acesso irrestrito para imagens.

Pinos laterais I.M.
Mostrado com o uso de acessórios laterais
opcionais (A625).

Cirurgia do ombro
Um fxador para ombro (PA64) leve está
disponível para cirurgia dos ombros com 
o paciente em posição reversa.

Pinos para tíbia / fíbula
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Emax300 Mesa Cirúrgica Elétrica  

Principais benefícios

Maioria das partes expostas de metal, 
estrutura, coluna e cobertura da base são
feitos de aço inoxidável.
O topo da mesa é feito de material 
radiotranslúcido, baquelite.
Elevador para rins (modelos Plus / Advan-
tage / Elegance) é feito de material forte,
fibra de carbono, para raios-X.
Túnel para cassete de 14” acoplado abaixo
da mesa.
Rodinhas e colchões são condutores de 
eletricidade.
Sistemas eletro-hidráulicos para ajustes
de altura, Trendelenburg / Trandelenburg
reverso, inclinação lateral, seção traseira,
deslizamento longitudinal (modelos
Advantage / Elegance) e auto nivelamen-
to (modelos Plus / Elegance).
Deslizamento longitudinal (modelos
Advantage / Elegance) em direção a
cabeça e pés pode ser feito com o uso de
controle remoto ou controlador auxiliar.
Seções para a cabeça e pernas podem ser
ajustadas, acopladas ou removidas 
manualmente. Molas a gás permitem 
ajustes e fornecem suporte para as 
seções para as pernas.
Mecanismos de articulação manual para
ajustes da seção para a cabeça, seção 
para as pernas ou travamento do chão; e 
para o elevador de rins (modelos Plus / 
Advantage / Elegance).

Colchões
Colchões de 6cm de espessura são feitos
de material antibacteriano, antiestático e 
à prova de fluídos. Sua espuma de gerenci-
amento de pressão ajuda a evitar dores
para o paciente. Materiais sem látex
evitam alergias associadas nos pacientes.

Voltagem de entrada: AC 220V + 10% ou
110V + 10%, 50/60Hz.

Potência de entrada: 400W.

Fornecimento de energia
A Emax 300 pode ser alimentada por meio
de fios elétricos AC ou baterias recar-
regáveis. Uma bateria recarregada com-
pletamente (12V/14Ah*2) dura aproxima-
damente 10 ciclos cirúrgicos.

Controle da mesa
Todas as posições eletro-hidráulicas da
mesa podem ser operadas por meio de um
controle remoto padrão ou um controla-
dor auxiliar. Desligamento automático do 
controle manual após 70 segundos 
previne ativação acidental dos movimen-
tos da mesa. Um controle para os pés
opcional (PA) permite o ajuste de altura,
inclinação lateral e Trendlenburg /
Trendlenburg reverso.

Cobertura sintética antiestática
Espuma macia, recuperação lenta
Espuma de alta densidade
Cobertura sintética antiestática

Projeto geral
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Especificações técnicas

Observação: Para mais informações e especificações de produto, por favor contate um de
nossos distribuidores ou vendedores autorizados.

Comprimento da mesa

Largura da mesa (sem trilhos laterais)

Altura da mesa (sem colchão)

Trendelenburg / Trendelenburg reverso

Inclinação lateral (D/E)

Cabeça (para cima / para baixo)

Traseira (para cima / para baixo)

Pernas (para cima / para baixo)

Pernas (abertas, 2 peças)

Elevador de rins (para cima)

Deslizamento longitudinal (cabeça / pé)

2082 mm

520 mm

700 ~ 1040 mm 

30° / 30°  

20° / 20°

60° / 90°

75° / 45°

30° / 90°

0° ~ 180°

0 ~ 120 mm - para os modelos Plus / Advantage

210 mm / 70 mm - para os modelos Advantage / Elegance

Capacidade de peso

182 kg / 400 lb - para os modelos Advantage / Elegance 

Especificações técnicas

227 kg / 500 lb - para os modelos Classic / Plus
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Acessórios

Grampo radial para trilho
lateral EUR
Grampo para barra plana para
trilho lateral EUR
Tela anestésica
Braçadeira para o ombro
(esquerdo)
Braçadeira para o ombro
(direito)
Braçadeira lateral
Apoio para a perna
Descanso para o pé (esquerdo)
Descanso para o pé (direito)
Cinta de restrição
Apoio de infusão com dois
ganchos
Suporte para braço superior
Anexo para proctologia
Carrinho de acessórios
Grampo radial para trilho
lateral US
Grampo para barra plana para
trilho lateral US
Mesa para braço para trilho
lateral US
Almofada para cirurgia dorsal
Moldura para operação
microscópica para operação das
mãos para trilho lateral US
Estrutura de suporte espinhal
Mesa de transferência
Grampo radial para trilho lateral
US e EUR
Descanso para a cabeça para
cirurgia plástica
Apoio para a perna em litotomia

PA01

PA02

PA03
PA04

PA05

PA07
PA08
PA09
PA10
PA11
PA12

PA14
PA15
PA17
PA24

PA25

PA26

PA27
PA29

PA34
PA36
PA39

PA40

PA46

Apoio para o braço em fibra de
carbono para trilho lateral US
Apoio para o braço laminado
para trilho lateral US
Controle para os pés
Dreno
Descanso para cabeça 
Horseshoe
Adaptador para descanso de
cabeça ajustável
Extensor da seção traseira
Anexo para o ombro
Mesa para o braço para trilho
lateral EUR
Carro de gaveta
Descanso para a cabeça na
posição sentada
Colchão de gerenciamento de
pressão para Emax 300
Extensor de 25cm de largura
para trilho lateral US
Extensor de 45cm de largura
para trilho lateral US
Extensor de 25cm de largura
para trilho lateral EUR
Extensor de 45cm de largura
para trilho lateral EUR
Apoio para perna
Apoio para infusão com quatro
ganchos
Extensor da sessão pélvica para
Emax 300
Pulseira
Tela para anestesia com cinta de
suspensão de braço
Almofada para pesoço
Almofada semi-circular
Extensão ortopédica

PA48

PA49

PA53
PA59
PA61
PA62

PA63
PA64
PA68

PA70
PA81

PA83

PA84

PA85

PA86

PA87

PA94
PA99

PA111

PA113
PA114

PA115
PA116
PA700



10

STERIS Corporation

210

36
0

40
2

36
0

36
0

36
0

40
2

36
0

36
0

4 0
2

670.51072.6

20
°

20°

60
°

90°

30
°

30°

90°

90°

90°

45°

75
°

30°
1041 580.5

718512566286
2082

13
6

M
AX
=1
04
0

M
IN
=7
00

580.51041

512
2082

566286 718

13
6

12
0

M
AX
=1
04
0

M
IN
=7
00

Emax300 Plus

Emax300 Classic

574.85

540

520

38

466

Emax300 Advantage / Elegance Deslizamento longitudinal superior

Deslizamento longitudinal inferior
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