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Voor eenvoudige en duurzame ergonomische armadductie
ADDUCTED ARM SCOOP
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De Adept Medical Adducted Arm Scoop is 
een duurzame, speciaal ontworpen oplossing 
die de armen van de patiënt comfortabel 
ondersteunt in de geadduceerde positie tijdens 
beeldgeleide procedures op de vaak smalle 
beeldvormingstafels.

Het is ontworpen met gebogen ergonomische randen voor gebruiksgemak 
en om de kans op drukletsel te verminderen. Hierdoor kan de patiënt zijn 
armen comfortabel en veilig in de anatomisch geadduceerde positie laten 
rusten.

De centrale gleuf creëert een houvast voor de clinicus om het hulpmiddel 
gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Er zijn extra gleuven 
toegevoegd om de armen van de patiënt verder vast te zetten met riemen 
of iets dergelijks.

De basisplaat van de 
Adducted Arm Scoop is 
snel en eenvoudig op te 
zetten en wordt eenvoudig 
verankerd tussen de 
beeldvormingstafel en het 
matras, waarbij het gewicht 
van de patiënt wordt 
gebruikt om de plaat tijdens 
de procedure op zijn plaats 
te houden.

Met een hoge weerstand tegen chemische 
aantasting kunnen de scoops gemakkelijk 
worden gedesinfecteerd tussen de patiënten 
door. De Adducted Arm Scoop is vervaardigd 
uit hoogwaardige technische kunststoffen en 
is ongelooflijk duurzaam, stijf en geschikt voor 
langdurig gebruik.

De optimale oplossing om de 
armen van een liggende patiënt 
tijdens beeldgeleide procedures in 
bedwang te houden en de patiënt 
veiligheid en comfort te bieden.

Patiëntpositionering

Plaatsing en 
verstelling

Adducted Arm Scoop 
AM1100

Belangrijkste kenmerken 
en voordelen

| MRI-veilig

| Zeer duurzaam

| Ergonomisch ontwerp

| Chemicaliënbestendig

| Veiligheid van de patiënt

| Past op alle tafels

| Röntgendoorschijnend

Specificaties

0,9 kg

58 cm

28
 c

m
15

 c
m

Productgewicht

ADDUCTED ARM SCOOP
Voor eenvoudige en duurzame ergonomische armadductie.

De Adducted Arm Scoop is 
ontworpen voor gebruik met 
bestaande laboratorium- en 
beeldvormingsapparatuur en kan 
worden gebruikt met elk CT, MRI 
of C-arm beeldvormingscentrum.

De lengte van de armsteun is ontworpen om de ondearm van  
de patiënt te omvatten en is geschikt voor patiënten met 
verschillende omvang.

De steunhoogte is ontworpen om net boven de arm te komen voor 
gemakkelijke toegang en kabel- en snoerbeheer.

MR-veilig
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 ● Diagnostische en interventionele procedures 
waarbij adductie van de arm van de patiënt 
nodig is.

 ● CT-beeldvorming waarbij de patiënt binnen 
een strak kader moet worden gepositioneerd.

Toepassingen

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

Interventionele 
radiologie

Interventionele 
cardiologie

Algemeen 
chirurgisch

Interventionele 
neuroradiologie

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel
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