STILLE Medstone PM
Elektrofysiologie / Ruggengraat / Pijnbestrijding

Chirurgische beeldvormende tafels van hoge
kwaliteit met een draagvermogen van 227 kg
De STILLE Medstone C-arm tafels dragen
bij aan het verhogen van de efficiëntie
en vertegenwoordigen tegelijkertijd een
betaalbare oplossing met kwaliteit en
betrouwbaarheid geleverd door Zweedse
technologie.
STILLE Medstone PM chirurgische beeldtafels
2-, 3- en 5-beweging C-arm tafel voor
elektrofysiologie, ruggengraat, pijnbestrijding en
andere toepassingen die betaalbare beeldvorming van
hoge kwaliteit, hoge prestaties, betrouwbaarheid en
gebruiksgemak vereisen.
• Gemotoriseerde bewegingen
Afbeelding van Medstone 5PM (500-1001)

• 227 kg draagvermogen
• Koolstofvezel tafelblad met <1mm Aluminium
equivalent
• Automatische horizontale en centrale 0-positionering
• Vier zwenkwielen van ziekenhuiskwaliteit voor
uitstekende mobiliteit
• Metaalvrije beeldvorming 147 cm

Model
Onderdeel nummer
Hoogte aanpassing

• 230Vac, 3,4A, 50 Hz en 120Vac, 6.5A, 60 Hz met
230Vac of 120Vac snoer

Laterale kanteling

• Tafelmatras van 5 cm) en 3 patiëntbanden (straps)
• Bedrade handbediening
2, 3 of 5 opties voor gemotoriseerde beweging
beschikbaar:
• Hoogte-instelling
• Longitudinale beweging
• Laterale beweging
• Trendelenburg
• Laterale kanteling
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en centrale 0-positionering
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Tafelblad

A

A

B

Tolerantie: ±1°, ± 1,27cm
A = Voorgevormd tafelblad 56x208 cm met gezichtsuitsparing.
B = Hetzelfde als A plus een 30,4 cm. lange zijrail bevestigd aan het tafelblad .

Diverse tafelbladen beschikbaar

Standaard tafelblad* voorgevormd
met uitsnijding in het gezicht voor
een gemakkelijke positionering
van de patiënt met optioneel
armbord 505-1112.

Rechthoekig tafelblad*
(505-1101) zonder
gezichtsuitsparing met optioneel
Armplank 505-1112.

Extra breed rechthoekig
tafelblad* (505-1104) zonder
gezichtsuitsparing.

*Aanbevolen voor pijnbestrijding

*Aanbevolen voor elektrofysiologie
en ruggengraat.

*Aanbevolen voor ERCP of
procedures met grote/brede
patiënten of patiënten die op hun zij
worden geplaatst

Optionele accessoires
505-1179

2 afneembare zijrails, lengte 80,5 cm voor alle modellen met bovenbladen 56 x 208 cm, behalve tafels met tafelblad B

505-1175

2 afneembare zijrails lengte 112,5 cm alleen voor model 500-1001 met tafelblad 56 x 208 cm

505-1181

2 afneembare zijrails lengte 80,5 cm voor alle tafels met brede tafelbladen 66 x 208 cm

514-50-3SR025

Universele verstelbare Armplank met klem (zijrail gemonteerd)

505-1112

Armplank met matras en klem voor directe bevestiging aan het tafelblad (niet compatibel met extra breed tafelblad)

505-1110

Dubbele Armplank met matrassen; over het tafelblad te plaatsen; geen klemmen of zijhekken nodig

514-100401

Infuuspaal met klem (op zijrail gemonteerd)

514-100311

Anesthesieframe met klemmen (op zijrail gemonteerd)

535-1773

Röntgenbescherming lus blauw, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijrails of tafelblad met zelfklevende
klittenband strips

535-1772

Röntgenbescherming lus grijs, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijhekken of tafelblad met zelfklevende
klittenband strips

535-1771

Röntgenbeschermingsset blauw, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende
klittenband strips

535-1770

Röntgenbeschermingsset grijs, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband
strips

505-1140

Voetpedaal voor Medstone2 PM

505-1107

Voetpedaal voor Medstone3 PM

505-1109

Voetpedaal voor Medstone5 PM
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