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Veelzijdig beheer van steriele afdekdoeken.
DRAPE SUPPORT
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DRAPE SUPPORT
Veelzijdig beheer van steriele afdekdoeken.

Met twee scharnierende gewrichten kan het gemakkelijk worden 
gemanoeuvreerd om aan de eisen van de procedure en de patiënt te 
voldoen.

U kunt het in een paar seconden installeren. Schuif gewoon het daggerboard 
onder de matras op een handige plaats. Het verstelbare oppervlak is ideaal voor 
het ondersteunen van lichte hulpmiddelen, zoals spuiten, nierschalen, enz.  
Het is transparant om de patiënt meer comfort te bieden en angst te 
verminderen.  

Klinisch getest en kan worden gebruikt bij diverse interventieradiologie- 
en cardiologieprocedures, zoals anterograde toegang tot de beenslagader, 
toegang tot de halsslagader, percutane plaatsing van een pacemaker, 
inbrengen van een Port-A-Cath of als anesthesiescherm.

De uiterst veelzijdige Drape Support is 
ontworpen om een steriele afdekdoek 
over de patiënt te ondersteunen en biedt 
veel verschillende plaatsingsopties op de 
beeldvormingstafel.

Beheer van de werkruimte
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DRAPE SUPPORT
AM1000

De Drape Support is volledig gemaakt van radiolucente, hoogwaardige 
technische kunststoffen voor een superieure stijfheid, duurzaamheid 
en weerstand tegen chemische stoffen. De Drape Support is licht en 
compact en neemt weinig plaats in rond de beeldvormingstafel, en 
zelfs nog minder wanneer deze wordt opgevouwen om op te bergen.

Het onderste verbindingstuk 
geeft het vergrendelde been 
een groot bewegingsbereik 
voor allerlei procedures. Het 
doorzichtige steunvlak kan 
worden gemanipuleerd en op 
de gewenste stand worden 
vergrendeld.

Veelzijdig en 
manoeuvreerbaar

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

Specificaties

Productgewicht
1,2 kg

| Optimaal comfort voor de 
patiënt en minder angst

| Snelle installatie en verwijdering

| Werkoppervlak voor lichte 
voorwerpen

| Uiterst veelzijdig  

| Past op alle tafels

| Röntgendoorschijnend

| Neemt weinig plaats in rond de 
tafel

| Lichtgewicht, weinig 
opslagruimte nodig
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Toepassingen

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

Interventionele 
cardiologie

Perifere 
interventie

Algemeen 
chirurgisch

Interventionele 
neuroradiologie

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel

Interventionele cardiologie

 ● Toegang tot de halsslagader

 ● Percutane plaatsing van een pacemaker

Anesthesiescherm voor algemene chirurgie

Perifere interventie - perifeer arterieel vaatlijden

Interventionele radiologie

 ● Anterograde femorale methode

 ● Plaatsing van een centrale veneuze katheter

 ● Plaatsing van een Port-A-Cath (PAC)
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