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Een ideaal werkoppervlak voor 
anterograde femorale toegang.

ANTEGRADE 
IR PLATFORM

NL
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ANTEGRADE IR PLATFORM
Een ideaal werkoppervlak voor anterograde femorale toegang.

Het is de ultieme oplossing voor manipulatie van katheter 
en geleidingsdraad, met een groot oppervlak dat 
gunstig ligt ten opzichte van de femorale slagader om 
instrumenten tijdens een procedure te ondersteunen. 

Het smalle gedeelte loopt langs de patiënt in de richting 
van de beenslagader en biedt de arts een stevig platform 
om zijn of haar polsen op te laten rusten tijdens het 
manipuleren van de draad. De poten kunnen op de juiste 
hoogte worden afgesteld en tijdens de procedure worden 
vergrendeld, zodat het werkoppervlak stabiel blijft.

Het Antegrade IR Platform biedt een 
handig werkoppervlak om procedures 
uit te voeren en de werkomgeving 
te verbeteren tijdens anterograde 
femorale toegangsprocedures. 

Beheer van de werkruimte | femorale toegang
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Het Antegrade IR Platform is gemaakt van 
koolstofvezelcomposiet en hoogwaardige technische 
kunststoffen, is licht en toch sterk, en heeft een hoge 
weerstand tegen chemische stoffen.

Deze producten zijn ideaal voor gebruik 
in combinatie met de Adept Medical 
Drape Support en bieden de patiënt 
optimaal comfort door veel ruimte onder 
de afdekdoek te creëren.

Door de Drape Support in het uitgesneden 
gedeelte van het platform rond het hoofd 
van de patiënt te plaatsen, ligt de patiënt 
comfortabeler en wordt een oppervlak 
gecreëerd om te voorkomen dat de 
afdekdoek doorhangt.

Bij onrustige patiënten is 
het Antegrade IR Platform 
compatibel met de ArmSure 
(AM0610/AM0640), een 
complete oplossing voor het 
immobiliseren van de arm.

De Drape Support* gebruiken 
met het Antegrade IR Platform

Compatibel 
met ArmSure*

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

| Sterk stabiel werkoppervlak

| Uitlijning met femorale plaats

| Snelle installatie en verwijdering

| Eenvoudige positionering

| Röntgendoorschijnend

| Eenvoudig te reinigen

Specificaties

Productgewicht5 kg

*ArmSure (AM0610/AM0640) en Drape Support (AM1000) 
worden niet bij het Antegrade IR Platform meegeleverd.
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Antegrade IR Platform
AM0440

Snelle installatie
en positionering

Poten kunnen 
worden vergrendeld 
aan de onderkant
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Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland
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Interventionele 
radiologie

Perifere 
interventie

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel

Interventionele radiologie

 ● Vasculaire procedures via de 
anterograde femorale methode

Perifere interventie - perifeer arterieel 
vaatlijden

Toepassingen
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