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22 Het IR System bestaat uit het STARBoard, de 

Extension Tray en het IR Shield en vormt een 
complete, klinisch ontworpen oplossing voor toegang 

tot de linker radiale zijde.
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IR SYSTEM
Het IR System bestaat uit het STARBoard, de Extension Tray en het IR 
Shield en vormt een complete, klinisch ontworpen oplossing voor toegang 
tot de linker radiale zijde.

Het IR System is ontworpen voor gebruik met elke tafel 
voor radiologische procedures en kan snel worden 
geïnstalleerd en aangepast aan de maat van de patiënt. 
De installatie is in een paar seconden klaar en er zijn geen 
verbruiksartikelen nodig.

De STARBoard maakt een snelle, doeltreffende presentatie 
mogelijk en maakt de procedure mogelijk voor zowel 
distale als proximale radiale toegang.

Een van de belangrijkste functies van de STARBoard 
is de pols van de patiënt in een uiterste uitgestrekte 
positie te houden terwijl toegang wordt verkregen, en 
deze weer terug te brengen in een meer ontspannen, 
mediaal gedraaide positie tijdens de procedure. Dit is 
comfortabeler voor de pat iënt.

De volledig scharnierende armsteun past zich aan 
alle maten en fysiologieën van de patiënt aan in elke 
armpositie. De arm hoeft niet te worden losgemaakt 
om te verstellen. Hierdoor kan de arts overal tijdens de 
procedure staan met volledig comfort voor de patiënt.

STARBoard

Het IR System vergemakkelijkt 
de radiale toegang tijdens 
interventionele radiologische 
procedures, terwijl het optimaal 
comfort biedt voor de patiënt en 
een superieure bescherming van de 
gebruiker. 

Positionering van de patiënt | Radiale toegang
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Het verticale scherm biedt bescherming 
tegen röntgenverstrooiingsstraling. 

De Extension Tray kan worden vastgeklemd en 
brengt uw geleidingsdraad over van de radiale 
toegangsplaats naar uw trolley onder de afdekdoek 
en biedt tevens een stabiel werkoppervlak voor 
draadmanipulatie.

De Arm Support Pad is een op maat gemaakte 
oplossing voor de drukbeheersing van patiënten. 
De Arm Support Pad heeft een kern van visco-
elastisch geheugenschuim en is afneembaar, 
duurzaam, gemakkelijk te reinigen en meer 
radiolucent in vergelijking met de gebruikelijke 
gelkussens.

IR Shield
0,5 mm lood (Pb)

Extension Tray

Arm Support Pad

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

| Snelle installatie

| Eenvoudige positionering

| Comfort voor de patiënt

|  Bescherming tegen 
verstrooiingsstraling 

| Past op alle tafels

| Röntgendoorschijnend

Specificaties

IR Shield

Extension Tray

STARBoard

1,5 kg

0,1 kg

0,8 kg

STARBoard + Extension
AM0180

IR Shield
AM0500

46 cm

45 cm
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Operatordosis zonder 
portaalkanteling - zonder scherm

Operatordosis zonder 
portaalkanteling - met scherm

Volledig 
strooistralingsrapport

adeptmedicaltraining.com
/scatterradiation

Met de verstelbare 
kegelwrijvingslagers en 
schuifkoppelingen kunnen de 
onderdelen draaien en schuiven 
en toch op hun plaats blijven in 
de ingestelde posities.

De STARBoard is gemaakt van 
koolstofvezel voor superieure 
sterkte, radiolucentie en 
duurzaamheid, en is uiterst licht 
en compact.
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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 radiale methode

Interventionele cardiologie

 ● Vasculaire procedures via de radiale methode

Toepassingen
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