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Voor verbeterd beheer en comfort van de patiënt.
PRONE SUPPORT

 | adeptmedical.com

NL



adeptmedical.com | | adeptmedicaltraining.com

PRONE SUPPORT
Voor verbeterd beheer en comfort van de patiënt.

Dit veelzijdige hulpmiddel biedt 
ondersteuning voor een patiënt in 
buikligging tijdens diverse procedures.

De ideale oplossing voor ondersteuning 
en beheer van een patiënt in buikligging 
en een comfortabele positionering van de 
patiënt tijdens beeldgestuurde procedures.

Patiëntpositionering

De tweedelige steun biedt optimaal comfort voor de patiënt 
en het uitvoeren van de procedure, waarbij zowel de armen 
als het gezicht worden ondersteund. 

Het oppervlak van de armsteun is vrijdragend ten 
opzichte van de beeldvormingstafel, zodat patiënten met 
uiteenlopende maten en mobiliteitsbereik comfortabel 
kunnen worden ondersteund. De armen kunnen worden 
gepositioneerd afhankelijk van de schoudermobiliteit van de 
patiënt of wat nodig is voor de procedure.

De verhoogde gevoerde gezichts-
steun (face support) biedt extra 
comfort met voldoende ruimte 
eronder voor patiënten die bij 
bewustzijn zijn. De hoofdsteun kan 
ook volledig worden verwijderd 
indien dit comfortabeler is voor de 
patiënt of de procedure hierdoor 
beter kan worden uitgevoerd.

De Prone Support kan eenvoudig onder het matras worden 
geplaatst met behulp van de basisplaat (base board), zodat 
deze efficiënt op elke beeldvormingstafel kan worden bevestigd 
en verwijderd. Deze wordt gedurende de procedure stabiel 
gehouden door het gewicht van de patiënt. De steun is geschikt 
voor de meeste C-armbeeldvormingscentra en -tafels.

De gezichtssteun (face support) 
kan in hoogte en in hoek worden 
versteld met behulp van de hendel-
vergrendeling en de duimschroef 
(thumbscrew), zodat deze geschikt 
is voor uiteenlopende behoeften van 
patiënten en procedures.

*De in hoogte verstelbare hoofdsteun 
heeft een verticaal bereik van 85 mm.

Patiëntpositionering

Plaatsing en verstelling

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

|  Röntgendoorschijnend 

|  Hoogte- en hoekverstelling van 

hoofdsteun

|  Gevoerde gezichtssteun 

(face support) 

|  Veelzijdige armposities

|  Geschikt voor verschillende 

maten van patiënten 

|  Snelle plaatsing en installatie 

|  Geschikt voor C-armtafels

Specificaties

2,3 kg

78 cm
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Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland
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Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel

 ● Insertie bij percutane nefrostomie

 ● Nier- en longbiopsie

 ● Vertebroplastiek/kyfoplastiek

 ● Percutane embolisatie van de heupzenuw

 ● Myelogram

 ● Discogram

Toepassingen

Interventionele 
radiologie
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