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Voor betere toegang en beeldvorming.
OVERHEAD ARM SUPPORT

Nu MR-veilig
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OVERHEAD ARM SUPPORT
Voor betere toegang en beeldvorming.

Nu MR-veilig

Ontworpen om de armen van de patiënt in rugligging 
comfortabel te ondersteunen, extreme schouderflexie te 
elimineren, abdominale toegang mogelijk te maken en 
ongewenste artefacten bij beeldvorming te verwijderen. Dit 
veelzijdige hulpmiddel ondersteunt één of beide armen in 
rugligging en één arm bij gebruik in posterieure schuine stand.

De Overhead Arm Support biedt gebruiksgemak voor de 
bediener en vergemakkelijkt het comfort van de patiënt en de 
herhaalbaarheid van de procedure.

Nu MR-veilig; de Adept Medical 
Overhead Arm Support is de ideale 
oplossing voor de positionering en 
begeleiding van de patiënt tijdens 
magnetische resonantie, C-arm en 
CT-beeldvorming.
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Overhead Arm Support

AM4000

Plaatsing, positionering, aanpassing en verwijdering kunnen in elk 
stadium van de procedure plaatsvinden. De daggerboard wordt 
onder of boven de matras geplaatst en wordt stabiel gehouden door 
het gewicht van de patiënt. Deze is in hoogte verstelbaar en kan 
met een éénhandige hendelvergrendeling in een optimale stand 
worden gezet. De armen van de patiënt worden stevig vastgehouden 
en de steun is geschikt voor patiënten onder algehele anesthesie of 
patiënten die tijdens een procedure in slaap kunnen vallen.

Zachte, buigzame, latexvrije polyurethaanriemen kunnen worden 
gebruikt voor extra veiligheid en comfort van de patiënt. De riemen 
zijn gemakkelijk te plaatsen en te verstellen om de arm van de patiënt 
losjes te omsluiten. Twee bevestigingspunten voor de riem per arm 
bieden flexibiliteit bij het overwegen van IV-toegang. De armen van 
de patiënt worden volledig ondersteund, waardoor het risico van 
verplaatsing van de armen wordt verminderd en de patiënt meer 
zekerheid en comfort heeft.

Plaatsing en hoogte-instelling

Omsnoerings- en positioneringsopties

Belangrijkste kenmerken en 
voordelen

| MR-veilig

| Maakt abdominale toegang  
| mogelijk

| Verwijdert ongewenste artefacten

| Snelle plaatsing en installatie

| Optionele veiligheidsriemen 

| Comfort voor de patiënt

| Past op alle tafels

| Geschikt voor verschillende maten  
| van patiënten

Specificaties
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47 cm

Productgewicht

59 cm

1,5 kg
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De Overhead Arm Support is ontworpen voor gebruik met 
bestaande laboratorium- en beeldvormingsapparatuur 
en past in de opening van 70 cm van een CT- en MRI-
centrum en kan worden gebruikt met elk C-armbeeld-
vormingscentrum.

 ● MR/C-arm/CT-beeldvorming  

 ● Percutaan transhepatisch cholangiogram

 ● Cholecystostomie

 ● Plaatsing van een stent in de iliacale slagader

 ● TACE

Toepassingen

EG-vertegenwoordiger
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Nederland

Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland

Overhead Arm Support met de productcode AM2000 bevat een interne metalen veer en 
IS NIET MRI-compatibel. 

Overhead Arm Support met de productcode AM4000 heeft de MRI-compatibiliteitstest 
doorstaan en is veilig te gebruiken als steun voor een patiënt in een MRI-scanner met een 
opening van 70 cm en groter. Zorg ervoor dat alle MRI-veiligheidscontroles vóór gebruik 
zijn uitgevoerd.
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