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Dit ideale systeem voor armimmobilisatie beschermt 
het steriele veld met als bijkomend voordeel dat ook 

de verstrooiingsstraling wordt verminderd.
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ARMSURE
Dit ideale systeem voor armimmobilisatie beschermt het steriele 
veld met als bijkomend voordeel dat ook de verstrooiingsstraling 
wordt verminderd.

De ArmSure voorkomt dat een onrustige patiënt de steriele toegangsplaats op 
het dijbeen in gevaar brengt terwijl hij of zij de onderarm uitstrekt tijdens de 
procedure voor een infuuslijn, anesthesie, enz. De ArmSure zet beide armen 
van een patiënt in rugligging zonder te veel druk vast in een comfortabele 
adductiepositie met zachte, gemakkelijk te installeren, verstelbare riemen. 
Door het unieke ontwerp zitten de riemen niet te strak en blijven de armen 
van de patiënt goed vastzitten. Dit is veel comfortabeler voor de patiënt.

Het ergonomische ontwerp ondersteunt de armen van de patiënt op 
comfortabele wijze op een optimale hoogte, past op alle labtafelmodellen, 
werkt aan beide kanten van de beeldvormingstafel en is geschikt voor diverse 
maten van patiënten.

De ArmSure is bijzonder nuttig bij 
het toenemend aantal procedures 
die onder bewuste sedatie worden 
uitgevoerd en waarbij onrust bij de 
patiënt een probleem kan zijn. Het 
optionele IR Shield biedt de arts meer 
veiligheid door extra bescherming 
tegen verstrooiingsstraling.

ArmSureArmSure + Shield
0,5 mm lood (Pb)

Positionering van de patiënt | Femorale toegang
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Het gebruik van de ArmSure is efficiënt, snel en herhaalbaar, omdat 
deze door één persoon kan worden bevestigd en de conventionele 
methode met handdoek en laken onder de arm vervangt. Het werkt 
ook met gewone gelkussens voor extra comfort voor de patiënt.

De ArmSure wordt onder de steriele afdekdoek gelegd en is 
gemakkelijk te reinigen. Er zijn hoogwaardige kunststoffen gebruikt 
voor een uitstekende weerstand tegen chemische aantasting door 
schoonmaakmiddelen. De riemen zijn gemaakt van een zacht, 
duurzaam polyurethaan en zijn gemakkelijk te reinigen.

De ArmSure is de ideale 
immobiliserende armsteun, 
die zonder het extra 
X-Ray Shield dichter bij de 
beeldvormingstafel kan 
worden geschoven om ruimte 
vrij te maken voor de C-Arm 
en artsen die liever dichter bij 
de patiënt werken.

ArmSure

Efficiënte installatie

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

|  Zet de arm vast zonder te veel 
druk

| Beschermt het steriele veld

| Zachte plooibare riemen

| Snelle installatie

| Comfort voor de patiënt

| Optionele X-Ray Shield

| Past op alle tafels

| Ontworpen door en voor artsen

Specificaties

ArmSure (AM0640)

ArmSure + Shield (AM0610)
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Arm 
Support

Arm 
Support

X-Ray 
Shield

Arm 
Strap

1 kg

1 kg

1,5 kg

0,4 kg

ArmSure
AM0640

ArmSure + Shield
AM0610
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Toepassingen

Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland
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De ArmSure + Shield is de ideale 
immobiliserende armsteun, 
met extra bescherming tegen 
verstrooiingsstraling dankzij een 
röntgenstralingsschild met 0,5 
mm lood (Pb), omsloten door 
koolstofvezel.

ArmSure + Shield 
0,5 mm lood (Pb)

Operatordosis zonder portaalkanteling - zonder schermOperatordosis zonder portaalkanteling - met scherm
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Interventionele 
neuroradiologie

Interventionele 
radiologie

Algemeen 
chirurgisch

Perifere 
interventie

Interventionele 
cardiologie

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel

Volledig 
strooistralingsrapport
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