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Meer efficiency.  
Extra comfort.  
Lagere kosten. 



In- en uitstap

Preoperatief

Postoperatief

Chirurgische 
ingreep

Transport

Mobiel opereren  
heeft de toekomst

Niet 
ombedden

Efficiënt 
opereren 

Patiënt-
vriendelijk 

Sneller 
behandelen

Mobiel opereren biedt veel voordelen. Het bespaart tijd en is fysiek minder belastend 
voor medewerkers, omdat ombedden niet meer nodig is. Dat zorgt voor betere 
werkomstandigheden, lagere kosten en extra patiëntcomfort. 

De in Nederland ontwikkelde en geproduceerde mobiele operatiestoel ACE Ophtha is dan 
ook hét antwoord op de actuele uitdagingen in de zorg. ACE - kort voor Adaptive Chair 
Electric - is de perfecte keuze voor de disciplines oogheelkunde, KNO, orale en plastische 
chirurgie. Zowel voor patiënten als verpleeg- en operatieteams.



Inclusief gebruiksvriendelijke 
afstandsbediening met 

ledverlichting en  
4 geheugenprogramma’s

Inklapbare en  
afneembare armleuningen

Voetpedalen  
voor fijnafstelling

Ergonomisch gevormde 
hoofdsteun, eenvoudig te 
bevestigen en elektrisch 

verstelbaar

Ontwikkeld naar 
de wensen van 

specialisten



• Makkelijk te besturen
• Comfortabele lage instaphoogte
• Hoge wendbaarheid
• Quick-Fix-mechanisme voor maximale stabiliteit
• Elektrisch verstelbare hoofdsteun
• Afstandsbediening met 5 programma’s  

t.b.v. remmen, centrale wielen en  
Trendelenburg-positie

• 4 Wielen met elektrische remmen
• Elektrisch te activeren vijfde wiel
• Onafhankelijke aanpassing van rugsteun,  

zithoogte en voetsteun
• Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met 

ledverlichting en geheugenprogramma’s

• Maximaal draagvermogen 180 kilo
• Makkelijk te bereiken Trendelenburg-positie  

d.m.v. de rode knop
• Verwijderbare accu, 24 V 9Ah max. capaciteit en 

10A-zekering
• Intelligente lader 100-240V, 50-60Hz, 900mA max.
• Eenvoudige accuwissel dankzij een  

centraal accupakket
• Geaarde verbinding
• 2 Antistatische wielen
• Uitgebreide Din-rail-opties voor het plaatsen  

van accessoires
• Krachtige software voor optimale programmering
• Service leesbaar door laptop

 Facts & figures 

Logistieke tijdwinst  
en lagere kosten
Aan de ontwikkeling van de ACE Ophtha zijn vele 
gesprekken met specialisten, OK-medewerkers en 
verpleegkundigen voorafgegaan. Deze innovatieve 
mobiele operatiestoel voldoet dan ook in alle 
opzichten aan de eisen en wensen van het medisch 
personeel. Daarnaast draagt de ACE Ophtha bij aan 
een efficiëntere zorg, dankzij logistieke tijdwinst 
en lagere kosten.

Optimaal verpleegcomfort
Ook aan verplegend personeel biedt de ACE Ophtha 
het nodige comfort. Zo zorgt het centrale vijfde 
wiel bijvoorbeeld voor extra wendbaarheid. Het 
grootste voordeel is misschien wel dat ombedden 
van de patiënt met de ACE Ophtha niet meer nodig 
is. Hierdoor zijn ook transportstretchers overbodig 
en worden tilmomenten tot een minimum beperkt. 
De stoel is eenvoudig schoon te maken en laat zich 
makkelijk duwen, dankzij de Arbo-gecertificeerde 
duw-handvatten.

Efficiënter opereren
Omdat de ACE Ophtha is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met specialisten, komt de 
operatiestoel tegemoet aan al hun wensen en 
eisen. Zo is de stoel uiterst stabiel en zijn de 
pedalen goed bereikbaar, dankzij de positie van 
de kolom. Maximale werkruimte is gegarandeerd, 
zowel in de 12-uur als temporale stand. Terwijl 
de patiënt stabiel ligt, kan het hoofd worden 
gefixeerd. De hoofdsteun is elektrisch instelbaar 
en beweegt desgewenst mee met het hoofd. 

Comfort voor de patiënt
De ACE Ophtha is een operatiestoel en -tafel ineen. 
Dat zorgt voor optimaal comfort, omdat de patiënt 
maar één keer plaats hoeft te nemen en niet 
omgebed hoeft te worden. Extra comfort wordt 
verkregen dankzij de lage instap, afneembare 
en wegklapbare armleuningen, uitgekiende 
stoffering, lumbaalsteun en ergonomisch zit- en 
ligcomfort. Het draagvermogen van de ACE Ophtha 
is maar liefst 180 kilo.



“ De combinatie van de  
ACE Ophtha en de ACE Surg 
zorgt voor moeiteloos en 
comfortabel opereren.”

De perfecte zitpositie
De ACE Surg operateurstoel maakt opereren 
moeiteloos en comfortabel, dankzij traploos 
verstelbare en ergonomisch gevormde 
armleuningen. De armsteunen laten zich door de 
kogelgewrichten en zwaai-armen op iedere  

 
gewenste OK-positie instellen. Dat werkt wel 
zo comfortabel en voorkomt vermoeidheid bij 
langere ingrepen. Met de voetbediening kunt 
u de stoel onder steriele omstandigheden in 
hoogte verstellen.





www.acemobilesurgery.com

  Vraag een demo aan  
of neem contact met ons op:

mobile
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Moorland 3F
5688 GA Oirschot
Nederland

T: +31 (0)499 582120 
E: info@acemobilesurgery.com
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