
Högkvalitativa operationsbord  
med 227 kg viktkapacitet

STILLE Medstone PM operationsbord 
2, 3, 4 eller 5-rörelsebord för C-båge avsett 
för elektrofysiologi, rygg, smärthantering 
och andra applikationer som kräver god 
bildkvalitet, god prestanda, hög tillförlitlighet och 
användarvänlighet  
till ett bra pris.

• Motoriserade rörelser

• Maxvikt 227 kg

• Kolfibertopp med <1mm Al ekvivalens

• Autohorisontell - och centerhemläge

• Fyra stycken låsbara hjul 

• Metallfri avbildning 147 cm

• 230Vac, 3,4A, 50 Hz och 120Vac, 6.5A, 60 
Hz med 230Vac eller 120Vac med EU eller USA 
standard nätkabel

• 5 cm tjock madrass och tre patientremmar

• Handkontroll med sladd

STILLE Medstone PM
Elektrofysiologi / Rygg / Smärthantering

2, 3, 4 eller 5 motoriserade rörelser 
tillgängliga:

• Justering höjdledd

• Longitudinell rörelse

• Lateral rörelse

• Trendellenburg

• Lateral tilt

Modell Medstone2 
PM

Medstone3 
PM

Medstone4 
PM

Medstone5 
PM

Artikelnummer 500-1011 500-1006 500-1004 500-1001

Höjdjustering 65,3 - 100,6 cm 66,4-101,8 cm 73,0-108,0 cm 65,5-101,0 cm

Lateral tilt ± 15° ± 15° ± 15° ± 15°

Trendelenburg x ± 15° ± 15° ± 15°

Longitudinell rörelse x x 40 cm 40cm

Lateral rörelse x x x 15cm

Autohorisontell och  
center hemläge

3 3 3 3

Skyddskåpor x x x 3

Bordstopp A A A B

Tolerans: ±1°, ± 1,27 cm 
 
A= Konturerad bordstopp 56 x 208 cm med utskärning för ansikte.                                               
B= Samma som A plus 30.4 cm sidskena monterad till bordstoppen.

Bilden visar Medstone5 PM (500-1001)

STILLE Medstone C-bågebord bidrar till 
effektivare operationer och ingrepp och 
representerar en prisvärd och pålitlig lösning 
med god kvalitet baserad på svensk teknologi.
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Artikelnummer  Beskrivning

505-1179 2 avtagbara sidoskenor längd 80,5 cm för alla modeller med bordtopp 56x208 cm förutom för bord med bordstopp B

505-1175 2 avtagbara sidoskenor längd 112,5 cm endast för modell 500-1001 med bordstopp 56x208 cm

505-1181 2 avtagbara sidoskenor längd 80,5 cm för alla bord med bred bordstopp 66x208 cm

514-50-3SR025 Universellt justerbart armstöd med klämma (monteras på sidoskena)

505-1112 Armstöd med madrass och klämma för montering av tillbehör på sidoskena (ej kompatibel med extra bred bordstopp)

505-1110 Dubbla armstöd med madrass; placeras tvärt över bordstoppen; utan klämmor eller sidoskenor

514-100401 Droppställning med klämma (monteras på sidoskena)

514-100311 Anestestibåge med klämma (monteras på sidoskena)

535-1773 X-ray strålskydd “loop” blå, 5 paneler i rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med  självhäftande Velcro © tejp

535-1772 X-ray strålskydd “loop” grå, 5 paneler I rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med  självhäftande Velcro © tejp

535-1771  X-ray strålskydd “kit” blå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp

535-1770  X-ray strålskydd “kit” grå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp

505-1140 Fotkontroll för Medstone2 PM

505-1107 Fotkontroll för Medstone3 PM

505-1108 Fotkontroll för Medstone4 PM

505-1109 Fotkontroll för Medstone5 PM

Tillgängliga tillbehör

Standardbordstopp* konturerad 
med hål för ansikte vid sluttande 
positionering av patienten och 
med valbart armstöd 505-1112.

Rektangulär bordstopp*  
(505-1101) utan utskärning för 
ansikte och med möjligt armstöd 
505-1112.

Valbara bordstoppar

*Rekommenderas för elektrofysiologi 
och rygg.

*Rekommenderas för smärthantering

Extra bred rektangulär bordstopp* 
(505-1104) utan utskärning för 
ansikte.

*Rekommenderas för ERCP eller 
procedurer med stora/breda patienter 
eller patienter liggandes på sida


