
U
it

g
if

te
d

at
u

m
:

0
8/

20
22

Voor een optimale positionering en toegang.
LOWER LEG SUPPORT
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LOWER LEG SUPPORT
Voor een optimale positionering en toegang.

De Lower Leg Support immobiliseert zonder te veel druk 
het been van de patiënt tijdens de door fluoroscopie geleide 
behandeling van kritieke ischemie van de ledematen. 
Het ergonomische ontwerp, dat door de arts wordt 
gemanoeuvreerd, positioneert het been optimaal voor 
de procedurevereisten tijdens interventies in de onderste 
ledematen.

Op de tafelmatras kan het stevig worden vastgezet met 
twee tafelriemen die eenvoudig rond de vrijdragende 
tafel en matras worden gewikkeld, zodat het hulpmiddel 
goed vastzit. De tafelriemen zijn voorzien van gespen met 
zijdelingse ontgrendeling, waardoor ze snel kunnen worden 
los- en vastgemaakt. De Lower Leg Support is compatibel 
met de meeste gangbare tafelmodellen en is geschikt voor 
C-Arm-beeldvormingssystemen.

Een complete, klinisch ontworpen 
oplossing ter ondersteuning van 
interventies bij perifeer arterieel 
vaatlijden.

Positionering van de patiënt en toegang
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Lower Leg Support

AM3000

De Lower Leg Support houdt de voet comfortabel in een licht 
plantairgebogen positie en is geschikt voor endo-/exorotatie, zodat 
de voet in verschillende posities kan worden geplaatst om de 
beeldvorming te vergemakkelijken.

Dankzij de omkeerbare voetplaat kan het hulpmiddel zowel voor de 
linker- als de rechtervoet worden gebruikt, wat meer opties biedt voor 
procedures. De voetplaat kan volledig worden verwijderd om toegang 
tot de distale slagader, echografie en manipulatie van de voet mogelijk 
te maken als dat tijdens de procedure nodig is.

Koolstofvezelcomposiet is gebruikt vanwege zijn uitstekende 
radiolucentie, duurzaamheid en weerstand tegen chemische 
aantasting door veelgebruikte schoonmaakmiddelen. De Lower 
Leg Support is licht en gemakkelijk te hanteren, en biedt een 
eenvoudige, herhaalbare, door één persoon op te zetten oplossing.

Installatie en positionering van de patiënt

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

| Beenimmobilisatie 

| Drukbeheersing

| Zachte riemen

| Omkeerbare voetplaat 

| Omkeerbare voetplaat 

| Röntgendoorschijnend

| Comfort voor de patiënt

| Snelle plaatsing en installatie

Specificaties

31
 c

m

20 cm

Productgewicht

56 cm

20°20°

22°

3,5 kg

31
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m
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Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland
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Interventionele radiologie

 ● Door fluoroscopie geleide behandeling voor 
perifeer arterieel vaatlijden

Toepassingen

Verstelbare been- en voetriemen met schuimrubber 
voelen zacht aan en immobiliseren zonder te veel druk 
patiënten onder bewuste sedatie.

De Leg Support van koolstofvezel is voorzien van een 
klinisch ontworpen beenkussen van zacht schuim, 
dat drukbeheersing biedt aan patiënten die vaak last 
hebben van pijnlijke zweren.

Comfort voor de patiënt

Interventionele 
radiologie

Perifere 
interventie

Toepassingsgebieden voor dit 
hulpmiddel
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