Modulbyggda apparatvagnar!
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Med innovation och drivkraft - till skräddarbyggda lösningar!

Ja, vi kan! - Vi skapar - från det enkla till det komplexa!
SmartFoot AB är ett medicintekniskt dotterföretag till Dyfo Systems AB med mer än fyrtio års erfarenheter av
smarta innovationer. Basen är vår brinnande kreativitet och en effektiv produktutveckling i nära samarbete med
sjukvårdens fotfolk! - Vi har upparbetat en mycket stor kompetens inom smart skräddarbyggd rullande utrustning.
Den är helt fokuserad till vårdens dynamiska krav på samfunktion av olika fabrikats utrustning.

SmartFoot plogformade fotbas är extremt tippsäker och finns i en mängd utföranden. SmartFoot är lättmanövrerad med tung utrustning samt möjliggör att stativ kan skjutas samman efter varandra, likt kundvagnar i en butik.
Genom sin unika tvärplattform medges att antingen ett eller två dropprör eller profilpelare monteras på fotbasen.
SmartFoot är ett moduluppbyggt variabelt system av fotbas, rörstativ, profilpelare, bord och tillbehör. Alla
komponenter tillverkas huvudsakligen av outslitligt hygieniskt material som anodiserad aluminium, plast och
rostfritt stål. Genom vår lyhördhet och vårdens allt högre krav på en ergonomisk samverkan av olika apparatur,
utför vi allt fler konsultuppdrag på helhetslösningar av nyckelfädiga vagnsystem. Vår syn på längsta möjliga
produktlivslängd och miljöhänsyn, visas i vår strävan att optimera modulbyggda och uppgraderbara produkter,
hänsyn till råvaruval, minimalt spill och en väl utvecklad närproduktion med minsta miljöpåverkan.

Hämta hela katalogen på www.SmartFoot.se!
Se SmartFoot med egna ögon nu på SAMTIT och ANIVA-dagarna! – Väl mött!

Vårdens fotfolk är våra läromästare!
Ni berättar! - Vi lyssnar, lär, funderar, löser knutar, skapar och beskriver!
Därför levererar vi allt fler SmartFoot medicintekniska stativ!

Kontakta oss för ert skräddarsydda behov!
SmartFoot AB - Onsala - Sweden - Tel: +46 300 26357, 708 226 357 - www.smartfoot.se - E-mail: info@SmartFoot.se

Stable and stackable!
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From simple to advanced solutions!!
SmartFoot AB is a subsidiary of Dyfo Systems AB with more than forty years of experience of numerous smart
innovations. The foot base of the SmartFoot evolution is the result of an all-time burning enthusiasm of a creative
product development process in a close collaboration with the ward staff on the floor! – The engineering is entirely
focused on the hospitals dynamic demands of co-functioning of all the different manufacturers medical equipment
on the SmartFoot Roll Cart systems.

Inovative modular systems to cope with todays and tomorrows demands

The SmartFoot plough shaped foot base is extremely safe and stable and is available in a number of varieties. It is
easy to maneuver with heavy loads and designed to stack them one after the other in the same manner as shopping
carts when not in use. Thanks to the flat cross beam it enables either one or two poles or profile pillars to be
mounted on the SmartFoot base. SmartFoot is an entirely modular variable concept system of foot base, fixed and
telescopic IV poles, pillars, tables, universal docking systems and accessories. All components are mainly made of
everlasting anodized Aluminium, plastics and stainless steel. SmartFoot offers the markets most flexible and
comprehensive system of turnkey ready medical roll carts. Our goal is an endless desire to design long lasting,
optimized modular, expandable equipment and in-house production. Our pride in an absolute quality controlled
workmanship and the highest degree of environmental considerations with minimal waists is itself SmartFoot.

The hospital staff on the floor is our true educational masters!
You tell us! – We listen, learn, brain-storm, solve, create, describe and deliver!
Therefore SmartFoot is your natural partner of Medical Roll Carts!

Contact us for your tailor-made needs!
SmartFoot AB - Onsala - Sweden - Tel: +46 300 26357 - www.SmartFoot.se - E-mail: info@SmartFoot.se

 SmartFoot – Dropp‐, Apparat‐ och Pumpstativ 
Inom sjukvården används infusionsstativ i stor utsträckning. – De klassiska droppstati‐
ven har en konservativ utformning av fotbasen, typisk kontorsstolsfot, tar mycket utrym‐
me i anspråk, större tipprisk vid överlast och trasslar till det i förråden.
Här erbjuds innovativa CE‐märkta SmartFoot apparat‐, dropp‐ och pumpstativsystem! De
anses av användarna inom vården som stabilare och säkrare än det som funnits. Smart‐
Foot fotbas är plogformad och medger att flera stativ kan skjutas samman som kundvag‐
narna i snabbköpen. Ett eller två rör på samma fotbas samt stadig och lättmanövrerad
med påhängd utrustning. Det är SmartFoot system‐ och modultänk! IVA‐skenor, ellister
med droppskydd, m.m. tillbehör monteras lätt.
 Enkel och flexibel ‐
På SmartFoot fotbas kan en eller två dropprör med tillbehör
monteras! Fler och tyngre apparatur kan då fördelas med bättre
funktion, balans och säkerhet. Hjulskenorna är vändbara vilket gör
att tyngre paket av pumpar och rack, etc. säkert kan hängas välba‐
lanserat på IVA‐skenor tvärs över. Se bilden nederst t.h. Batterien‐
heter, skyddstransformator och annan tyngre apparatur kan enkelt
och säkert fästas på fotbasen.
 Säkerhet och kvalitet‐
SmartFoot CE‐märks och är extremt tippsäkra, alla ytor är släta och
kanterna avrundade för lätt rengöring. För dubbeldropprör finns
olika modeller med tyngre såväl som bredare SmartFoot fotbas.
Länkhjulen är glid‐ och kullagrade 75mm diameter för minsta rull‐
motstånd. En låg bygghöjd på mindre än 13cm, medger passage
under de flesta akut‐ och patientsängar. SmartFoot kan erhållas med
avledande antistatlänk och broms samt helt i rostfritt MR‐utförande.

Genial
och
Smart!

SmartFoot med dubbla dropprör

 Stativ och tillbehör ‐
SmartFoot tillverkar droppstativ i olika utföranden och numera ute‐
slutande i högkvalitets rostfritt stål. Stamröret finns i olika höjder
mellan 1m till 1,65m. Det teleskopiska toppröret levereras med en
eller två 25cm breda dubbelkrokar, varav den ena har låsvred och är
justerbar i olika höjd från den fasta. Totalhöjden från golv är max
2,45m. Flera tillbehör finns som ex. olika typer av IVA‐skenor, appa‐
ratkonsoler, handtag, ellistfästen med droppskydd, dockningssys‐
tem mot sängar, kabel‐ och slangklamrack. Tvärkonsoler med hand‐
tag samt droppskydd för fastsatta ellister eller annan känslig utrust‐
ning. Stativen skräddarbyggs efter behov med tillbehör som beskrivs
på efterföljande sidor. Utveckling av nya tillbehör fortgår alltefter
nya behov uppstår. SmartFoot pumpstativ visas t.h. med installera‐
de sprutpumpar. IC Pumpstativ med WideFoot fotbas för upp till 24
pumpar visas på särskilda sidor för IC intensivvårdsstativ!
 Oändlig utveckling av nya tillbehör fortlöper hela tiden!

SmartFoot stativ
Med IVAC pump
Ellistuttag med
droppskydd

 Kompakt och lättrörlig ‐
SmartFoot standardmodell väger komplett med våra droppstativ ca 7
kg. SmartFoot modell tyngre väger 11kg och uppåt. Fotbasens längd
och bredd är 55x56cm. Hopskjutna i varandra tar de endast 10 cm i
anspråk för varje extra stativ. Exempelvis, sex SmartFoot med komplett
stativ hopskjutna, skrymmer endast 56x105cm och de rullas dessutom
lätt omkring tillsammans.
‐ SmartFoot är ett globalt registrerat varumärke och mönsterskyddad.

WideBack pumpstativ
med Alaris Gateway

 Mer utrymme till ett lägre pris ‐
SmartFoot frigör förrådsutrymmen som kan användas bättre för mer
ömtålig apparatur eller fler vårdplatser. Med sin unika konstruktion
ökas säkerheten, miljön förbättras och är dessutom väsentligt bättre
anpassade till dagens och morgondagens behov. SmartFoot är en i
allt god och långsiktig investering för att minimera utrustnings‐ och
personskador samt en väl förbättrad arbetsmiljö.
Referenser lämnas på förfrågan.
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Tillbehörs‐ och komponentlista för SmartFoot ‐Dropp‐ och Apparatstativ



SmartFoot fotbas finns i flera olika utföranden liksom dropprören och olika tillbehör. På denna sida visas ett urval komponenter så att Du kan bilda
dig en uppfattning av olika kombinationer. Monterings‐ och användarinstruktioner medsändes. Se nästa sida med olika exempel kompletta stativ.
SmartFoot fotbas – standard - aluminium.
NYHETER>>>>>
För max 1,2m enkelt stamrör. Bredd 56cm. Vikt ca 4,3kg. ...... Nr 151000

Många fler SuperWide o MegaWide modeller finns!
151000 - 152000 – 153000

SmartFoot fotbas – tyngre utförande, med kromade skenor.
För enkel- och dubbelrör, alla höjder. Vikt ca 8,3kg. ................ Nr 152000
Samma som ovan, men med rostfria hjul. Vikt ca 8,3kg. ......... Nr 152100
SmartFoot fotbas – rostfritt utförande. - Fotbas för enkel- och
dubbelrör, alla höjder. RF hjul! Vikt ca 9kg............................... Nr 153000
SmartFoot WideFoot 10mm. 66cm bred. Vikt ca 11kg ......... Nr 153100
SmartFoot WideFoot 15mm. 66cm bred. Vikt ca 13,5kg ...... Nr 153200
Avledande antistatlänk – monteras under fotbasen.
Extra! Ej avbildad! ....................................................................... Nr 155524

157236

155202

157235

157131

75mm kullagrade D-hjul – ersätter standardhjulen. Extra! .... Nr 155070 (Finns bromsat)
Bromsat hjulpar – ersätter ett standardhjulpar. Extra! ............ Nr 155202
Rostfritt hjulset – ersätter standardhjulen. Extra! .................... Nr 155510
Dito, varav 2 bromsade - ersätter standardhjulen. Extra!........ Nr 155520
Rostfritt stamrör och teleskoprör med 1 krokpar, kpl.
1,0 m stamrör, ett krokpar. ...................................................... Nr 157131
1,2 m stamrör, ett krokpar. ...................................................... Nr 157132
1,5 m stamrör, ett krokpar. ...................................................... Nr 157135
1,65 m stamrör, ett krokpar. .................................................... Nr 157136

155070

161134

161234
1,0m

1,5m

1,65m

1,2m
161334

Rostfritt stamrör och teleskoprör med 2 krokpar, kpl.
1,0 m stamrör, två krokpar. ..................................................... Nr 157231
1,2 m stamrör, två krokpar. ..................................................... Nr 157232
1,5 m stamrör, två krokpar. ..................................................... Nr 157235
1,65 m stamrör, två krokpar. ................................................... Nr 157236

161434

Droppkrokspar separat med stoppskruv. 25cm bred. Rostfritt stål
För fast montage på 13mm teleskoprör. ..................................... Nr 161134
Justerbart montage med vred på 13mm teleskoprör. ................. Nr 161234
Droppkrokspar separat med stoppskruv. 45cm bred. Rostfritt stål
Justerbart montage på 13mm teleskoprör. .................................. Nr 161334
För fast montage på 13mm teleskoprör. ..................................... Nr 161434
Enkelrörskonsol med handtag – till SmartFoot E-stativ. Monteras på
25mm stamrör. Underlättar manövrering av stativet. Justerbart i höjdled.
Passar 25mm stamrör. Av svart PE-plast. .................................. Nr 170825
Enkelrörskonsol med handtag för ellist eller annat tillbehör. Med
kateterknopp. Passar 25mm stamrör. Av svart PE-plast. ........ Nr 170900

170825
171141
170900

SmartFoot Ellister med flera uttag och droppskydd.
Samtliga SmartFoot flerfacks ellister är elsäkerhetstestade!
3-facks ellist, 3m kabel och droppskydd. ............................... Nr 171033
3-facks ellist, 5m kabel och droppskydd. ............................... Nr 171035
Mjukt transparent droppskydd som hindrar oavsiktligt spill. För
enkelrörs tvärkonsol 171033 & 35.............................................. Nr 171036
Dubbelrörs Tvärkonsol med handtag. C-C 30cm. För fastsättning på
dubbla 25mm stamrör. ................................................................ Nr 171131
6-facks ellist med droppskydd och 3m kabel. ........................ Nr 171171
6-facks ellist med droppskydd och 5m kabel. ........................ Nr 171172
9-facks ellist med droppskydd och 2m kabel. ........................ Nr 171173
9-facks ellist med droppskydd och 5m kabel.
Nr 171174
Transparent droppskydd. Passar Dubbelrörs Tvärkonsol .......... Nr 171175

171133

171175

171131

171173

Övre Fast Dubbelrörskonsol – till SmartFoot D-stativ.
Fästes i stamrörens översta lediga fästhål och ökar stabiliteten
mellan dropprören, C-C 30cm..................................................... Nr 171141
Dito C-C 40cm ............................................................................ Nr 171142
IVA-skena med ändknoppar och friktionsbeslag för dubbelstativ.
50cm skena av EU-typ 25x10mm .............................................. Nr 521560
60cm skena av EU-typ 25x10mm .............................................. Nr 521620
Alla olika IVA-skenor är beskrivna på egen sida längre fram!
Kabel- och slangklämrack för Ø25-rör. Längd 22cm. 8 positioner
Samt 2 krokar för kablar .............................................................. Nr 522040
Flera olika längder och utföranden finns och beskrivs på egen sida!
Uppdat. 131205. Reservation för tryckfelsnisse!

Ovan visas svensk typ IVA-skena.
Olika typer av IVA-skenor och fästen finns, såväl för
enkel- som dubbelrörstativ! IVA-skenor av svensk typ
är 10x30mm med lutande 15° ovan kant, liksom
Europeisk typ – EU 10x25mm, se nedan.
522040

På nästa sida hittar Du flera varianter av kompletta SmartFoot stativ!
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 Översikt med illustrationer på några alternativ kompletta SmartFoot – rostfria stativ 
SmartFoot infusionsstativ visas här som komplett nyckelfärdiga varianter, klara att sättas i bruk.
Välj det som passar bäst för just ert behov. Komplettera sedan med tillbehör från föregående sida.
I de flesta fall kan SmartFoot senare kompletteras eller byggas om för framtida nya behov.

Nr 316100

Nr 316200

De två illustrationerna t.h. visas SmartFoot med standard lätt fotbas typ Nr 151000. Båda har RF
dropprör med 1,2m högt stamrör. Den t.v. har ett droppkrokspar på teleskopröret och den t.h. har
ytterligare ett justerbart droppkrokspar. Alla övriga nedanför har SmartFoot tung fotbas, typ Nr
152000, för extra stabilitet och ett eller två RF dropprör med 1,5m eller 1,65m högt stamrör.
Artikelnumren jämte varje illustrerat droppstativ anger ett komplett nyckelfärdigt stativ enligt
bil‐den. Översta artikelnummerraderna nedan, anger 1,5m stamrör och den nedre anger 1,65m
stamör! De kan alla beställas med alternativa hjul. Ex. avledande antistatlänk, dubbelbreda
bromsade och obromsade helkullagrade hjul, rostfria hjul och bromsade rostfria hjul. Även
extra bred droppkrok, ellist med droppskydd till tvärkonsolen, IVA‐skenor i varierande längd och utförande, m.m. Använd i
första hand på denna sida angivna artikelnummer och komplettera vid behov extrautrustning från tillbehörslistan.

Nr 327150
Nr 327160

Nr 327250
Nr 327260

Nr 327152
Nr 327162

Nr 327153
Nr 327163

E-handtag

Nr 327252
Nr 327262

E-handtag

Handtag för
ellist

Nr 327253
Nr 327263

Nr 327185
Nr 327195

Handtag för
3-facks ellist

E-Pumpstativ, WideBack
Extra Stabil fotbas
och bromsat RF hjulpar.
Bilden visar stativ
med ett krokpar.
Beställ extra krokpar
om så önskas. Försett
med justerbart handtag.
Detta Pumpstativ
hanterar säkert upp
till 6 sprut- eller
volympumpar.
justerbart handtag.
Har antistatlänk!
OBS! Se nedan fotbas
med bakåtvända
hjulskenor!

Nr 328180
Nr 328181

D-Pumpstativ, WideBack
Extra stabil fotbas med bromsat RF hjulpar. Bilden
t.v. visar stativ med ett
krokpar på varje rör.
Nr 328281 har dubbla
krokpar. T.v. visas ett
typiskt enradigt högt
tungt pumprack fastsatt
mot dubbla 50cm EU IVAskenor med 10mm distanser
och justerbara friktionsbeslag. Kan anpassas
till olika enradiga pumprack. Har antistatlänk!
Dessa Pumpstativ med WideBack fotbas är ytterligt stabila
och ergonomiska!
Kan byggas ut efter behov!

Nr 328275
Nr 328276

För flerradiga pumprack, se
följande sidor som beskriver
SmartFoot IC Pumpstativ!
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Antistalänk
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Reservation för tryckfelsnisse!

SmartFoot Nr. 316105 ‐ 327185 ‐ 327195 – SmartFoot E‐Pumpstativ
SmartFoot RF E‐Pumpstativ för infusions‐ och sprutpumpar. De är uppbyggda
av SmartFoot WideBack fotbas och ett stabilt enkelelrörs stamrör med tele‐
skoprör och ett krokpar. Hjulskenorna är bakåtvända för att få maximalt fritt
fotutrymme för användaren. Pumparna monteras därför alltid på den bredare
sidan för att uppnå maximal stabilitet. Avledande antistatlänk är standard.
Stativstommen består av ett stabilt 25mm rostfritt stamrör anpassat för up till
8kg utrustning. MR‐safe! Ytterligare 15kg utrustning kan monteras nederst mot
fotbasen. Noggranna tipprisktester har utförts på fullt utrustade SmartFoot E‐
Pumpstativ. SmartFoot E‐Pumpstativ skräddarbyggs efter behov.
SmartFoot WideBack lätt fotbas – typ Nr 151000 – har bakåtvända hjulske‐
nor och 75mm rostfria länkhjul, varav två är bromsade i breda änden. Nr
152100 är utöver ovan, en extra tung fotbas och används med de två längre
stamrören, enligt nedan.
SmartFoot E‐Pumpstativ är försedda med ett justerbart handtag, fastmonterat så
att det säkerställer att användaren alltid monterar pumpracket åt den breda sidan
av fotbasen. Se handtagsbild ovan t.h. De kan väljas med tre olika längder stam‐
rör, 1,2m Nr 316105 ‐ 1,5m Nr 327185 samt 1,65m Nr 327195, alla med teleskoprör
och enkelt krokpar. De kan kompletteras med extra krokpar och IVA‐skenor som
monteras fast eller vridbart på stamröret. Vidare finns gasflaskhållare, tillbehörs‐
korgar, 3‐facks ellist med 3m alt. 5m kabel och droppskydd, kabelkrokar, slang‐
klämrack, m.m. inom tillbehörsprogrammet.
SmartFoot E‐Pumpstativ med WideBack fotbas i sitt grundutförande väger
mellan ca 6‐11kg beroende på vald höjd av stamrör. Fotbasens längd och bredd
är ca 55x63. Totalhöjden från golv är max 230cm till teleskoprörets utdragna topp
med 1,65m stamrör.
Justerbart extra krokpar med
låsvred beställs separat.
Stativen CE‐märkes!

T.h. visas. en
20cm EU IVA‐
skena med
skyddsknop‐
par och stabilt förstärkt friktionsbeslag för 25‐rör. Med‐
ger ett absolut glid‐ och vridsäkert apparatmontage.
Vi tillhandahåller även svenska typen av IVA‐skenor!
T.v. visas kabelklämrack och
nedan visas en lämplig trådkorg,
storlek 35x20x15cm. Fler finns!
En 10cm kort EU IVA‐skena,
med alternativa monterings‐
hål medger ett absolut glid‐
och vridsäkert montage för
mindre apparater.

Ovan visas SmartFoot E‐Pumpstativ
med B.Braunpumpar och Space‐
Station med 4 pumpar.

Här visas en motsvarande IVA‐
skena med ett i sidled vridbart
friktionsbeslag. Kan vridas 45°
åt vardera sidan utan att någon
låsanordning behöver röras! Finns
även passande längre IVA‐skenor!
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SmartFoot D‐Pumpstativ Nr. 328180, 328181, 328280, 328281
SmartFoot RF D‐Pumpstativ för enkelrad infusions‐ och sprutpump‐
srack, m.m. Det är uppbyggt av SmartFoot tung WideBack fotbas och
stabil dubbelrörs stativstomme. Hjulskenorna är bakåtvända så att maxi‐
mal stabilitet erhålles, samtidigt fritt fotutrymme för användaren av pum‐
parna. Stativstommen består av dubbla 25mm rostfria stamrör av
antingen 1,5m eller 1,65m längd. De monteras med ett centrumavstånd av
30cm, anpassat för upp till 25kg utrustning. Ytterligare 15kg utrustning kan
monteras nederst mot fotbasen. Noggrannna tipprisktester har utförts på
fullt utrustade SmartFoot D‐Pumpstativ. Upptill finns två teleskoprör
med ett eller med två krokpar. På stativstommen finns som standard
monterat två justerbara 50cm breda EU‐typ IVA‐skenor 25x10mm, fast‐
satta med förstärkta friktionsbeslag och distanser. MR‐safe! SmartFoot
Pumpstativ skräddarsys efter behov.
SmartFoot WideBack fotbas är extremt stabil med tunga hjulskenor och 75mm
rostfria länkhjul, varav två är bromsade i breda änden. Avledande antistatlänk är
standard.
SmartFoot D‐Pumpstativ kan väljas med två olika höjder stamrör, 1,5m resp.
1,65m. De kan kompletteras med fler IVA‐skenor, även korta IVA‐skenor som
monteras vridbara enskilt på varje rör. Vidare finns gasflaskhållare, tillbehörs‐
korgar, 9‐facks ellist med droppskydd, kabelkrokar, slangklämrack, m.m. På
IVA‐skenorna kan även monteras klovar med extra dropprör av varierande
längd. Se nedan bild t.h.
SmartFoot D‐Pumpstativ med WideBack fotbas väger ca 13 till 15kg beroende
på vald höjd av stramrören. Fotbasens längd och bredd är ca 55x63. Totalhöjden
på Pumpstativet från golv är max 230cm till tele‐skoprörets utdragna topp.
Nr 328180 – 1,5m stamrör med 1 krokpar
Nr 328181 – 1,65m stamrör med 1 krokpar
Nr 328280 – 1,5m stamrör med 2 krokpar
Nr 328281 – 1,65m stamrör med 2 krokpar

Stativen CE‐märkes!

Vänster bild visar här
SmartFoot D‐Pumpstativ
med ett krokpar på varje
teleskoprör. 1,65m stamrör.
Ordernr: 328181
Höger bild visar samma
SmartFoot D‐Pumpstativ
med två krokpar på varje
teleskoprör.
Ordernr: 328281
På samma bild visas även
ett extra Stamrör fastsatt
med friktionsbeslag och
klovar för IVA‐skenor,
vilka är extra tillbehör.

Ovan bild visar SmartFoot D‐Pumpstativ med sä‐
kert monterad Alaris Gateway, bestyckad med vi‐
tala pumpar. Här är Gateway fastsatt mot de två
IVA‐skenorna. På bilden är teleskoprören demon‐
terade. ‐ Notera det väl tilltagna fotutrymmet för
en fullkomligt fri och säker hantering av utrust‐
ningen!
Kan även levereras med RF
WideFoot 10mm extratung fot‐
bas och 100mm dubbelbreda
hjul! Vikten ökar då med ca 6kg
kg!
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SmartFoot 181651‐54 ‐ IC Pumpstativ med 15mm WideFoot fotbas 153200.
IC (Intensive Care) Pumpstativ används för tyngre sammansatta infusions‐ och
sprutpumpsrack. De skräddarbyggs i regel efter specialbehov och är uppbyggda på
SmartFoot extra bred, tung, stabil och varierbar fotbas WideFoot / WideBack – typ
WFB15RF75 fotbas Nr. 153200. IC Pumpstativ har som standard avledande antistat‐
länk samt 75mm rostfria länkhjul, varav två är bromsade. Alternativa hjultyper
erbjuds. De har extra bred öppning nertill på fotbasen för att underlätta hantering.
Maximal stabilitet erhålls med hänsyn till pumpsystemens olika tyngdpunktsegens‐
kaper, infästningar och krav på fri passage under sängstommar. Den väl balanse‐
rade vikten och väl formgivna fotbasen minimerar personalens fot och benskador.
Bilden t.h. visar specialutrustat IC Pumpstativ typ Nr. 181654 med 5 fasta krokar
överst. Det har dubbla kraftiga 30mm stamrör med inbördes 40cm avstånd och med
en vikt av endast ca 18kg. Extrautrustningen på just detta stativet är 2 extra IVA‐
skenor med förlängda distanser (för balanseringen) samt 2 justerbara krokpar. De
visade pumpracken här väger fullbestyckade ca 30kg / st och samman med drygt
6kg vätskepåsar klarar stativet med god marginal tipprisktestet.
Bilden längst t.h. visar IC Pumpstativ typ Nr. 181652 med en universell och vridbar
krokkombination med 11 krokar, optimerad för att balansera tyngre vätskepåsar. Krokarna
kan lätt justeras i olika höjder för personalanpassning. Vikt ca 22kg.
Bilden t.h. visar toppen på ett IC Pumpstativ typ Nr. 181651, och
innebär ett enkelrörsutförande med två vridbara krokarmar med
totalt 6 krokar för en maximal vikt av 30kg utrustning. Leveras med
slätt stamrör och passar pumrack med vridbara fästen. Vikt ca 16kg
Samtliga SmartFoot IC Pumpstativ har identisk fotbas, längd och breddmått
är 56x77cm, beroende på tvärbalkens montering mot hjulskenorna. De kan
extrautrustas med en mängd olika tillbehör enligt nedan.
 38mm Stamrör istället för 30mm för ev. större lastförmåga.
 Justerbara extra IVA‐skenor och krokpar monteras enkelt.
 Friktionsbeslag för montering av armar och apparatfästen.
 Extra stamrör kan monteras mellan IVA‐skenorna med klovar.
 Olika typer av korgar, gasflaskhållare och slangklämrack.
 Eluttagslist med upp till 9 uttag med droppskydd och krokar.
 Dockning mot akutbritsar med IVA‐skenor utefter sidorna.
 Tyngre utrustning t.ex. skyddstrafo monteras mot fotbas.
 Maxhöjd med 100mm D‐hjul ‐ 1,95m (75mm std – 1,9m) från golv.
Instruktioner vida apparatinstallation och användning
Alla SmartFoot IC Pumpstativ CE‐märks och förutsätter att sjukhusmonter‐
ade tillbehör och utrustning utförs av MTA‐tekniker på ett betryggande sätt.
Utrustning och tillbehör som fästes mot stamrör och fotbasen skall monteras
med av oss levererade skruvförband och med speciell hänsyn till stabilitet,
tippsäkerhet och snubbelrisk samt i övrigt på ett sådant sätt att varje risk för
olycka undviks. Kontakta SmartFoot AB för godkända tillbehör! Vid monte‐
ring av icke‐original tillbehör på stativet övergår tillverkningsansvar till an‐
vändaren. Sjukhusets medicintekniker bör utföra riskanalys och särskilda
anvisningar för att förhindra alla risker och ange lämpligt intervall för lö‐
pande underhåll! Maximal tillåten last totalt är 1200 N (120kg) välbalanse‐
rat! Sluttestas noggrant så att tippriskkravet uppnås med betryggande mar‐
ginal. Informera användande personal om vikten att följa informationen på
CE‐etiketten på stativet. SmartFoot IC Pumpstativ samt alla därtill fastsatta
tillbehör, i varje form av kombination, får endast användas för därtill avsett
ändamål inom sjukvården! Varje annan form av användning är otillåten och
kan därmed även orsaka person‐ och eller egendomsskada! Rengöring av stativ och tillbehör skall ske med
inom sjukvården vanliga rengöringsmedel och metoder. Glöm inte undersidan!!
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SmartFoot IC Glider™ pumpstativ för vägg- eller bänkfästa IVA-skenor inom

intensivvården - – Nr 181665

SmartFoot IC Glider™ pumpstativ används till infusionsoch sprutpumpsrack på ett stativrör som löper mot vägg- och
bänkhängda IVA-skenor. På detta sätt undviks golvskrymmande stativfötter som inkräktar på sängutrymmen och snubbelrisker. Stativet har endast ett stödhjul som därvid upptar
största delen av utrustningsvikten och IVA-skenorna utgör här
en stabil och effektiv styrning för utrustningen. SmartFoot IC
Glider™ pumpstativ med all utrustning kan enkelt föras fram
och åter utefter skenorna och låses fast med enkla låsrattar. På
detta sätt kan sängar ställas praktiskt taget helt intill pumpracket för effektiv åtkomst av pumparna. Dessutom är utrustningen helt stabilt fast, utan svaj - som ibland förekommer på
pendelhängd utrustning.
™

SmartFoot IC Glider består av ett låsbart extra brett glidframstycke, anpassad till en övre vägg- eller bänkfast IVA-skena. Nedan
finns ett nedre stabiliserat undre rullstycke, anpassad till en nedre
väggfast IVA-skena. Det nedre rullstycket kan levereras med olika
längd distansprofiler beroende på lokal installation. Båda har justerbara friktionsbeslag som stabilt fasthåller ett 30mm rostfritt stativrör.
Ett fothjul nederst och krokparti överst ger en totalhöjd av 195cm.
Installerat korrekt kan stativet inte oavsiktligt lossna tack vare spärrskena. Krokkombinationen är svängbar för att kompensera olika
tyngder bättre och kan lätt justeras i olika höjder för personalanpassning.
Pumpracken kan monteras fast på stativröret eller med hjälp av
™
extratillbehöret Turnit vridbara rackhållare. Den erbjuder enkel
och säker vridning av hela racket från sida till sida för bästa ergonomi. Se bilder. Separat produktinfo Nr 181671.
På glidframstyckets nedre framsida kan monteras extra IVA-skenor
av önskad längd åt vart håll för sug, flödesmätare och annan utrustning. På stativröret kan högre upp även monteras en hållarklove för
ytterligare en justerbar IVA-skena bakom. På en sida av denna IVAskena möjliggörs att en extra 20 eller 25mm stolpe monteras för
lättare extrautrustning. Exempelvis en artärtrycksensor som måste
kunna höjdjusteras efter patientens läge.
™

SmartFoot IC Glider har utvecklats och levererats bl.a. till Borås
intensivvårdsenhet. Maximal utrustningsvikt och lämpliga tillbehör
vidareutvecklades i nära samråd med IVA-sjuksköterskor och MTA
där. Max utrustningsvikt är tills vidare beräknad till 25kg. Totalhöjden från golv är ca 1,95m med stödhjul.
™

SmartFoot IC Glider Pumpstativ skräddaranpassas efter behov
och är uppbyggda med SmartFoot välkända modulteknologi av
effektiva och enkla utvecklingsbara komponenter.
Tycker ni detta låter intressant men ännu inte har exakt samma
förutsättningar som bilden ovan. - Välkomna att kontakta oss för ett
utrustningsförslag eller ombyggnad för att bidra till en utrymmesbesparande IVA-anpassning. Samordna gärna med er MTA!

Stativen CE-märkes!
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SmartFoot Specialtillbehör till IC Pumpstativ
SmartFoot IC Pumpstativ är rimligtvis inte ett helt igenom färdigutvecklat system
från början! SmartFoot’s utvecklingsteam ställs hela tiden inför nya önskemål. – Vi
visar vårt modulkunnande och skräddarsyr systemlösningar i samarbete med
vårdpersonal och Medicintekniker.

SmartFoot ‐ 181671 ‐ Turnit™ vridenhet till Ø30‐stativrör
SmartFoot Turnit™ vridenhet passar till samtliga SmartFoot IC Pumpstativ med Ø30‐rör.
Den möjliggör att man på ett enkelt och säkert sätt kan vrida ett fullbestyckat pumprack
från sida till sida utan att behöva lossa rattar eller hålla emot underifrån. Detta har visat sig
praktiskt och säkert när det är trångt eller stativet måste stå fast på ett speciellt sätt.
Personalen kan då på ett säkrare sätt övervaka och hantera pumparna.
1. Ett stycke nedanför rackets undre klove monteras ett friktionsbeslag som ett definitivt
vertikalt stopp på stativröret och det monterade pumpracket.
2. Ovanpå detta löper fritt ett lagrat 38mm styrrör med en stödkrage nertill. Se bilden
nedan längst t.h.
3. Längre upp på stativröret finns ett likadant styrrör med justerbar
friktionsbroms och stödkrage överst. Se bilden intill.
4. Höjden på pumpracket kan sedan enkelt ändras efter behov med en
5mm insexnyckel för friktionsbeslagets slutliga vertikalposition.
5. Pumprackets klovar dras fast ordentligt på dessa styrrör och
racket kan sedan lätt och säkert vridas runt stativröret. Bromsratten sätts an till
önskad tröghet för vridning efter behov.

Dockningsenhet Nr. 181683H och 181684V visas nedan t.h. De monteras parvis vertikalt på stativrören i lämplig
höjd anpassade till de lokala säng‐ och britstyperna och ungefärligt vald transporthödsläge. Höjden justeras enkelt
om nödvändigt. Teleskoparmen kan enkelt justeras till bestämt avstånd från sängsida eller gaveln och låses där‐
efter fast med ett kraftigt låsvred. Snabbklämmorna med spärrlåsfunktion levereras i höger och vänsterutförande
samt är inställbar i alla led. Se bilden nedan t.h.
Droppkrokspar Nr. 181730 Möjliggör snabb och säker justering upp och ner på ett
30mm stativrör och låses effektivt fast med låsratt. MR‐säkert! Se bilden nedan t.h.

Ellist baksida
med krokar.
Nio‐facks Ellist Nr. 181759 med effektivt droppskydd och kabelkrokar. Passar
dubbelrörstativ C‐C 40cm. Metallprofilsutförande med nio jordade uttag och ca 2m
anslutningskabel. Kan specialbeställas med 3 eller 5m kabel! Den är fastsatt på en
PE profillist med dubbla kabelkrokar samt möjlighet att montera andra tillbehör.
Levereras med vertikalt justerbara friktionsbeslag. Andra utföranden offereras.
IVA‐skenor finns i olika utföranden. De visas här med rektangulär profil,
10x25mm, internationellt EU‐format och försedda med rundade ändknoppar. De är
50 eller 60cm långa med förstärkta friktionsbeslag:
Nr. 181750 50cm och Nr 181760 60cm totallängd.
Enkelrörs 20cm EU IVA‐skena för 30‐rör. Nr. 181763. Finns även med
30 och 40cm IVA‐skena.
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SmartFoot Stamrörsfäste med Klovfäste mot IVA‐skenor Nr 524935
SmartFoot Stamrörsfäste erbjuds med Klov‐
fäste mot IVA‐skenor Nr. 524935, Stamrörs‐
fäste med justerbart väggstöd Nr. 524160
samt olika extra 25mm stamrör.
Dessa har främst tagits fram till SmartFoot
IC‐Pumpstativ och droppstativ av dubbel‐
rörstyp med minst 2 IVA‐skenor monterade.
Även enkel eller dubbla vägghängda IVA‐
skenor på lämplig höjd kan användas. På
dessa kan sedan extra Stamrör; 60, 73, 100,
120 eller 150 cm standardlängder monteras
med SmartFoot Stamrörsfästen. Detta möjlig‐
gör sedan att extra utrustning monteras val‐
fritt i höjd och sidled. T.ex. gasflaskor, extra
pumpar och annan utrustning som inte får
plats eller inkräkta på de två huvudrören på
sidorna. Se bilden längst upp t.h. Resp. art.
nr. på dessa stamrör är: Nr. 173446, 173447,
173451, 173452 samt 173455.

Nr. 524935
Monteringsinstruktioner
Montering utförs av kompetent personal, företrädesvis sjuk‐
husets medicintekniska avdelning. Bestäm maximal förväntad
last och fastsättningssätt av utrustning. Gör en rimlighets‐
kalkyl att användningssättet inte kan äventyra säkerhets‐
aspekter på något sätt. Likaså för fastsatt utrustning, klov‐
fästen med stamrör, IVA‐skenor, dess infästningar både mot
vägg och annan rullande utrustning.
Montering skall ske mot minst två IVA‐skenor.
Här används minst två Klovfästen som monteras vertikalt
mellan två IVA‐skenor. Ju större avstånd mellan IVA‐skenor‐
na, dess stadigare blir monteringens slutresultat. Det är viktigt
att IVA‐skenorna är monterade vågrätt samt parallellt. Välj
sedan det SmartFoot Stamrör, inom de längder som tillhanda‐
hålls. Endast SmartFoot originalstamrör får användas tillsam‐
mans med dessa klovar med stamrörsfäste och friktionsbe‐
slag. Blir det nödvändigt att längdjustera stamröret, måste
rörändarna rundas väl så att alla ojämnheter avlägsnas. Efter
längdjustering skall blindpluggen återmonters. Lossa klov‐
fästenas skruvar några varv som håller friktionsbeslaget. En
rektangulär förstärkningsbricka är alltid monterad utanpå
friktionsbeslaget för maximal säkerhet. Trä i stamröret, justera
dess läge och dra fast det ena friktionsbeslagets skruvar så att
springan mellan klammorna stängs. Dra fast den andra klo‐
vens friktionsbeslag på samma sätt. Lossas klovarnas låsrat‐
tar, skall fastsättning med stamröret sitta i lod och lika säkert
utefter IVA‐skenornas hela längd vid fastdragning av båda
klovarna.

Nr. 524160

Montering mot enkel vägghängd IVA‐skena.
I detta fall används ett klovfäste samt helst två Stamrörsfäste
med justerbart väggstöd. För att erhålla en stabil och säker
stamrörsmontering krävs att den vägghängda IVA‐skenan är
monterad minst 5cm från väggytan samt på sådan höjd från
golvet att klovfästet kan monteras närmare än 20% i höjdläge
från Stamrörets övre ände, om endast ett väggstöd skall an‐
vändas. Dra fast klovens friktionsbeslag på stamröret. Monte‐
ra fast klove med stamröret på IVA‐skenan. Det undre stam‐
rörsfästet med justerbart väggstöd, måste sedan det monte‐
rats på stamrörets nedre del, justeras så att stamröret hänger i
lod. Detta blir då ett stabilt stöd till det fastmonterade
stamröret. Det är att föredra att ytterligare ett väggstöd
monteras överst vid stamröret som på så sätter stamröret i
spänn från väggen. Stamrörscentrum från väggplanet kan
justeras med stoppskruvar på undersidan, mellan 84 och
125mm från väggen.
Till sist, ‐ utför riskanalys, tipprisktest och utfärda anvisnin‐
gar för hur utrustning får monteras på stativ, stamrör och
olika typer av IVA‐skenor samt belys vikten av att före‐
komma alla risker och ange intervall för löpande underhåll!
Skötsel och underhåll.
Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder.
Se till att låsanordningen fungerar i alla lägen. Skadade delar
utbyts.
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SmartFoot Avledande antistatlänk till stativ Nr 155524 ‐
Antistatlänken har tagits fram först och främst därför
att flera nyare hjultyper som efterfrågats inom vården
inte alltid finns med avledande antistathjul. Den mon‐
teras med befintlig skruv på SmartFoot pumpstativ,
apparatstativ och transportvagnar. Den passar bäst
under en av bultmuttrarna som håller hjulskenorna
mot tvärbalken på SmartFoot fotbas. Den monteras så
att ordentlig kontakt erhålles samt att åtminstone två
av länkarna kan släpa i golvet vid normal användning.
Den levereras som standard i ca 24cm längd som lätt
kapas vid behov. Tillverkad av syrafast rostfritt stål
och MR‐godkänd. Lämplig skruv anskaffas separat när
montering sker på andra vagnar. De apparater som
måste ha antistatskydd måste givetvis ha en lämplig
jordförbindelse till profilbenen!
– Principen med avledande antistatlänk är enkel,
samtidigt effektiv då den är självrensande när den rör
sig mot golvet. – Skulle den bli smutsig och ansamla
damm, är det hög tid att städa golven! Den är minst
lika effektiv som avledande antistathjul. Hjulen kan
lätt ansamla isolerande damm och smuts som inte
upptäcks lika lätt!

Användarinstruktioner
Tillse periodiskt att länkarna rör sig
fritt hängande och att damm eller
smuts inte ansamlas. Tillse alltid att
länkarna inte har hängt upp sig eller
på annat sätt inte har erforderlig kon‐
takt med minst två länkar släpande i
golvet vid normal användning. Se till
att länkarna inte kan haka tag i före‐
mål och att de rengöres efter behov.
För att avledning av laddning skall
kunna ske effektivt eller förhindras
uppstå, måste golvbeläggningen vara
avledande! Kontrollera med sjuk‐
husets medicintekniker.

Monteringsinstruktioner
Montering skall utföras av kompetent personal, t.ex. av sjukhusets medicintekniska avdelning. Monteras mot
anliggande ytor med M8 bult och bricka på båda sidor om länken, hårt dragna. Efter montering utföres kontroll av
avledningsförmåga från alla metalldelar monterade mot varann. Kontakta en SmartFoot‐tekninker vid tvivel
angående infästning, serviceunderhåll eller för vidare tips. Tillse att apparat som skall skyddas har jordförbindelse
med profilbenen! Utför riskanalys och skriftliga anvisningar till förekommande av risker. Ange intervall för
löpande underhåll och kontroll!
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 Apparatstativ – Akut‐ och IVA‐vagnar



Inom sjukvårdens Trauma‐, IVA‐, KK‐, Operation‐,
Dialys‐, Medicin‐, m fl. avdelningar används olika typer
av övervakningsmonitorer m.m. Ofta används de i kombi‐
nation med ventilator, gasflaskor, m.m. utrustning, dess‐
utom av olika fabrikat. Dessa kombinationer behöver
samlas på mobila, lättrörliga vagnar och vara docknings‐
bara mot sängar.

Lösningen heter SmartFoot apparatstativ!
 Smart och flexibel ‐
SmartFoot Apparatstativ är stabil och staplingsbar genom sin
plogformade fotbas. Flexibelt utformade för enkel‐ och dubbla
profilpelare, apparatbord och tillbehör. Med sina unika kombina‐
tionsmöjligheter används de som mobila akut‐ och transportvag‐
nar, m.m. De klarar stora laster av kombinerad apparatur, flexib‐
la och lätthanterliga. Där enskilda apparattillverkare går bet på
kombination tillsammans med konkurrerande utrustning, kliver
SmartFoot in med lösningar som förut inte varit möjliga.

 Kvalitetskonstruktion –
SmartFoot aparatstativ byggs upp av intelligent konstruerade
moduler, tillverkade av högvärdiga material för beräknad extra
låg tyngdpunkt, längsta livslängd och högsta kvalitet. Länkhjulen
är 75mm glid‐ och kullagrade med hårskydd och bakre hjulparet
vanligtvis med broms. Alternativa hjulutföranden erbjuds. Appa‐
ratbordet är slätt och av miljövänlig hygienisk 20mm tjock eten‐
plast med handtag runtom i bekväm höjd. Helt rostfritt och
omagnetiskt utförande offereras.

 Stativ och tillbehör –
SmartFoot Apparatstativ erbjuds i olika höjder, bredd och tyngd.
De kan förses med olika typer av dockningssystem för fäste mot
sänggrindar eller sänggavlar av alla slag. Även de modernaste
med höga gavlar, som Hillrom, m.fl. Detta möjliggör kontrol‐
lerad och säker medflyttning vid patienttransporter. Apparat‐
borden kan levereras svängbara, utrustas med olika fästanord‐
ningar med snabblås för olika monitortyper, ett eller flera dropp‐
rör, IVA‐skenor m.m. Vidare finns fällbart skrivbord, dokument‐
fack, tillbehörskorgar, kabel‐ och slangklämrack, vinklingsbara
gasflaskhållare för alla typer och storlekar, m.m.

 Framtidssäkert och utbyggbart – för vårdens bästa –
SmartFoot Apparatstativ medger med sin unika moduluppbygg‐
da konstruktion, fullständig frihet att kombinera olika fabrikats
utrustning på en och samma stabila och lättrörliga vagn. Det ger
en väsentligt förbättrad totalfunktion, arbetsmiljö och framtids‐
säker lösning, anpassningsbar till den självklara mobila apparat‐
utveckling.

Se vidare i Produktinfobladen för utförligare information om varje stativtyp med dess tillbehörsprogram. Genom fortgående
produktutveckling är vissa infoblad under utarbetande.
SmartFoot är ett globalt registrerat varumärke och mönsterskyddad.
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SmartFoot Apparat‐ och akutvårdstativ Nr 850100
SmartFoot Apparatstativ med dubbla kraftiga 85cm profilpelare C‐C 30cm,
ap‐paratbordsplatta och 50cm vertikal tillbehörsplatta mellan dessa. Det är ett
grundutförande avsedd att kompletteras med tillbehör för att uppnå avsedd
funktion. Tillbehören monteras i samband med order eller i efterhand. De
tillbehör vi tillhandahåller är noggrant utprovade, uppfyller ställda krav på
funktion och säkerhet samt åtföljs i relevanta fall av instruktioner. Stativet är
stabilt och staplingsbart och har bromsat 75mm hjulpar bak som standard.
Bordsplattan är ca 20x40cm med alternativa fästhål för framskjuten montering
samt handtag runtom för lätt hantering. På bordet monteras t.ex. apparatfäste
och ett eller två dropprör för extra pumpar. Teleskoprör finns med extra bred
droppkrok så att spill på monitorn undvikes. I profilpelarspåren kan olika
tillbehör fästas. Längd, bredd, höjd är 55x56x103 cm. Max apparatvikt på
bordet är 25kg. Max totallast 45kg. T.v. visas SmartFoot apparatstativ med
Datex S/5 övervakningsmonitor, dropprör och olika tillbehör.
Runt nedan huvudbild visas exempel på utprovade tillbehör.
Enkelt o dubbelt T‐slitsfäste
för Ø25mm rör.

Dropprör är tillbehör! Ex. 73cm
stamrör med bred krok.
Flera varianter finns!

Snabbfäste till Datex FM‐
Monitor. Flera olika
apparatfästen finns.

PM GCX‐kompatibelt basfäste och adapterplatta

Stativet CE‐märkes!
Kabel o slangklämrack, finns i
olika längder. 5‐9 positioner
och två krokar.

Fällbart skrivbord med
dokumentfack.

Dockningsklämmor används parvis. Flera varianter
finns! Bl.a. med vridbara klämmor, teleskopiska
långa vridbara armar för kuvöser och rullstolar.
Vertikal tillbehörsplatta finns i olika höjder.
Utbyggnadskonsol
till dropprör.

Kabelkrok för upphängning av slangar och anslutningskablar
Komplett förteckning med bilder av godkända
tillbehör med instruktioner är under utarbetande.
T‐slitsfäste för profilpelare.
IVA‐skena, även EU‐skena finns i olika längder.

Transparent
dokumentfack.

Rostfri gallerkorg.
Finns med rörfäste.

Avledande antistatlänk beställs extra,
men borde väl vara skälvklart!
Dubbelbred hjulsats.

Gallerkorg 35x23x19cm.
Andra dimensioner finns!
AGA Flaskhållare för 2,5L O2‐behållare
Flaskhållare för 3 och 5L finns
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SmartFoot Apparatstativ ‐ SuperLight ‐ 850120
SmartFoot Apparatstativ ‐ SuperLight med enkel profilpelare, är ett
grundutförande som kan kompletteras med tillbehör. Det är ett
lättviktsstativ för mindre apparatur, t.ex. endoskop, mindre monitor
och andra, inte alltför höga tillbehör. Apparatbordet, är ca 20x32cm
stort med handtag runtom för lätt hantering. Justerbar arm för
lättare monitor kan fästas vid bordet samt fällbart skrivbord. Det är
dock mindre lämpat för dropprör eller andra högre tillbehör som
kan påverka tipprisk. Bordet kan vidare monteras 90° i längsled om
så önskas. Stativet är stabilt och staplingsbart och stomme med
fotbas är helt i aluminium. Kul‐ och glidlagrade 75mm länkhjul med
bromsat hjulpar i breda änden. I profilpelarspåren kan olika tillbe‐
hör fästas, t.ex. IVA‐skena, kabelkrokar, korg, gasflaskhållare och
tillbehörsplatta på fotbasen, se bilderna intill.
Tillbehören monteras i samband med order eller i efterhand för att
uppnå avsedd funktion. Tillbehör som vi tillhandahåller är nog‐
grant utprovade, uppfyller ställda krav på funktion och säkerhet
samt åtföljs i relevanta fall av instruktioner.
Längd, bredd, höjd är 55x56x103 cm. Max tillåten apparatvikt på
bordet är 8kg. Nedan på fotbasen kan monteras tyngre apparatur
upp till max 30kg och innebär då även en fördel ur tipprisksyn‐
punkt. T.h. nedan visas SmartFoot Apparatstativ SuperLight med
Baxter Duplo‐Spray MIS regulatorenhet med fotpedal och slangar.

Runt nedan huvudbild visas
exempel på utprovade tillbehör.
Stativet CE‐märkes!
Fällbart skrivbord med
dokumentfack.

T‐slitsfäste för
profilpelare.

Gallerkorg 35x23x19cm.
Andra dimensioner finns!

BASIC
flask‐
Hållare.
Komplett förteckning med bilder av godkända
tillbehör med instruktioner är under utarbetande.
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SmartFoot Apparatstativ Nr 850130, 850133
SmartFoot Apparatstativ med en enkel kraftig profilpelare är ett grundutfö‐
rande avsedd att kompletteras med tillbehör. Tillbehören monteras i samband
med order eller i efterhand för att uppnå avsedd funktion. Tillbehör som vi
tillhandahåller är noggrant utprovade, uppfyller ställda krav på funktion och
säkerhet samt åtföljs i relevanta fall av instruktioner. Stativet är stabilt och
staplingsbart och har bromsat hjulpar bak som standard. Den har en ca 20x32
cm apparatbordsplatta med handtag runtom för lätt hantering. På bordet kan
monteras t.ex. apparatfäste och dropprör för extra pumpar. Teleskoprör finns
med extra bred droppkrok så att spill på monitorn undvikes. I profilpelarspå‐
ren kan olika tillbehör fästas. Längd, bredd, höjd är 55x56x103 cm. Max tillåten
apparatvikt på bordet är 15kg. T.h. visas SmartFoot apparatstativ med Datex
FM övervakningsmonitor, extra korgar, kabelkrokar och dockningsklämmor.
Detta enkelbens apparatstativ kan även erhållas som ”SwingTop”‐modell
med svängbart apparatbord med dropprör och bred krok som standard och
har då Nr 850133.
Runt nedan huvudbild t.v.
visas några exempel på tillbehör.
T.h. vagn med svängbart bord.
Droppröret
är tillbehör!
Stativet CE‐märkes!
Fällbart skrivbord med
dokumentfack.

30 ‐ 50cm EU eller svensk IVA‐skena.
Dockningsklämmor används
parvis. Flera varianter finns!
Bl.a. med vridbara klämmor,
teleskopiska långa vridbara
armar för kuvöser och
rullstolar.
Kabelkrok för upphängning av slangar.
Komplett förteckning med
bilder av godkända tillbehör
med instruktioner är under
utarbetande.
T‐slitsfäste för profilpelare.
Rostfri gallerkorg.
Gallerkorg
35x23x19cm
T‐spårsmuttrar för tillbehör.
130211 \SF\Info 850130-133 Apparatstativ

SmartFoot AB
Huvudkontor, konstruktion: Övre Åsvägen 3, 439 37 Onsala, Sverige
Showroom, Produktion och lager: Fasanvägen 55, södra gaveln, 434 91 Kungsbacka, Sverige
Tel: (+46 300 26357) 0300 26357, 0705 926357, Fax: 0300-29357 - www.SmartFoot.se - info@SmartFoot.se

Akutvagn med Datex FM.

SmartFoot Apparatstativ ‐ SwingTop Nr 850138
SmartFoot Apparatstativ ”Swingit” är en vidareutveckling av Nr 850100
med ett svängbart apparatbord och ett 73cm rostfritt dropprör för extra
pumpar och tillbehör. Underbordet är ca 20x40cm och framflyttbart med
extra monteringshål 5cm från mitten. Krokparet är ca 45cm brett för att
förhindra vätskespill på apparatur. Stativet kan förses med docknings‐
klämmor av olika utförande. När stativet är fastdockat mot en säng, kan
monitorn bekvämt vridas till ett läge så att personalen har fullständig
kontroll hela tiden, t.ex. vid hisstransporter. Droppröret med kablar, slang‐
ar, pumpar och tillbehör på bordet följer med runt. Fasta klicklägen gör att
den inte ofrivilligt kan vridas, dock kan vilken vinkel som helst användas.
Mellan de 85cm höga profilpelarnas spår finns en 50cm hög tillbehörsplatta
där specialtillbehör kan monteras. Tillbehör monteras i samband med order
eller i efterhand för att uppnå avsedd funktion. IVA‐skenor, korgar, gas‐
flaskhållare, dockningssystem, m.m. kan anpassas. De tillbehör som tillhan‐
dahålls är noggrant utprovade och uppfyller ställda krav på funktion och
säkerhet samt åtföljs i relevanta fall av instruktioner. Hjulen är av lättrul‐
lande typ med 75mm diameter. Bakre hjulparet har broms. Kan specialbe‐
ställas med rostfria hjul samt dubbelbreda helkullagrade hjul.
Max tillåten apparatvikt på det svängbara bordet är 15kg. Under bordet
kan fästas utrustning i profilpelarspåren jämnt fördelat på ytterligare 25kg.
Totallast max 40kg. Längd, bredd, höjd är 55x56x105 cm, utan droppröret.
På bilden t.h. visas komplett stativ med monterade tillbehör. På bilden ne‐
dan t.h. visas komplett stativ med fällbart bord, plastkorg, trådkorg, upp‐
hängd AGA gasflaska på flaskhållarkonsol och antisvajstöd på sidan, m.m.
tillbehör.
Skötsel och underhåll.
Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmeto‐
der. Kontrollera fortlöpande att apparatbordets vridningse‐
genskaper inte ändras. Det skall kunna vridas med viss trög‐
het. Låsknoppen är åtkomlig från underbordets undersida i
bakkant. Det är även viktigt att kontrollera monterat
apparatfäste och att dess låsanordning fungerar tillfredsstäl‐
lande. Droppröret på svängbordet skall vara hårt åtdraget.
Se till att inga skruvar är lösa samt att delarna är hela. Ska‐
dade delar ersätts. Hjulen smörjes periodvis.
På bilden intill demonstreras apparat‐
bordets vridmöjlighet tydligt.
För ytterligare tillbehör, se 850100.
Komplett förteckning med bilder
av godkända tillbehör med instruk‐
tioner är under utarbetande.

Stativen CE‐märkes!
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SmartFoot Apparatstativ – IVA‐vagn Nr 850145, 850155
SmartFoot Apparatstativ med IVA‐skenor. Vagnen är i huvudsak byggd för appara‐
tur av olika slag som skall monteras på IVA‐skenor. Vagnen har dubbla profilpelare,
C‐C 30cm och en kraftig tvärbalk överst med 45cm alternativt 55cm QMT IVA‐skenor
på var sida. EU‐skenor finns också som alternativ. Se profilskiss nedan!
På övre tvärbalken finns ett handtag och möjlighet att montera olika dropprör eller special‐
armar, med och utan kroksystem. Den levereras i ett grundutförande som stora bilden nedan
t.v. Diskussion mellan vårdavdelningens apparatansvariga och den medicintekniska avdel‐
ningens specialister, leder alltsom oftast till en SmatFootlösning av detta slag.
Tillbehör monteras i samband med order eller i efterhand för att uppnå avsedd funktion.
Mellan profilpelarnas spår kan monteras t.ex. tillbehörsplatta, dokumentfack, korgar och an‐
dra tillbehör. Vidare passar olika typer och längder IVA‐skenor, dockningsklämmor, kabel‐
krokar, T‐slitsfästen, flaskhållare m.m. De tillbehör som tillhandahålls är noggrant utprovade
och uppfyller ställda krav på funktion och säkerhet. T.h. visas bilder med SmartFoot apparat‐
stativ utrustade med flaskhållare, olika korgar, extra IVA‐skena, kort stamrör och kabelhålla‐
re. Längd, bredd, höjd är 55x56x105 cm. Vikt ca 12kg. Max belastning på stativet är 300N (30
kg). Med dubbelbreda hjul blir maxlasten 500N (50kg). IVA‐vagnen kan levereras med Wide‐
Foot extra breda och tung fotbas och får då hela 66cm max‐bredd och klarar en maximal be‐
lastning på upp till 800N (80kg) beroende på hjulval.
Runt nedan huvudbild visas exempel på anpassade tillbehör.
OBS! Tillbehören är ej skalenligt visade!
Kabel‐ o slangklämrack, finns i olika
längder. 5‐9 positioner och två krokar.

Dropprör 73 eller 60cm med Ø40‐fot. Mellan
dropprören kan ännu fler IVA‐skenor monteras!
Dockningsklämma, används parvis.
Flera varianter finns. Bl.a. med telesko‐
piska långa vridbara för sängar, kuvöser,
rullstolar, m.m

55cm QMT IVA‐skena. Flera
typer och längder finns!
Tvärställda
IVA‐skenor
monteras
lika enkelt
med vårt
kvadratkon‐
solsystem.

Stativet CE‐märkes!
Vertikal tillbehörsplatta finns i olika höjder

Transparent
dokumentfack
monteras på
tillbehörsplatta.
Avledande antistatlänk
beställs extra vid behov!

Basic flaskhållare för 2,5L,
3L och 5L finns.

Dubbelbreda hjul.
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WideFoot Apparat‐ och transportvagn Nr 850240, 8502402, 8502412
SmartFoot – WideFoot Apparatstativ och transportvagn är en bredare vari‐
ant av apparatstativet typ 850230. Profilpelarna med 85cm höjd, har ett in‐
bördes centrumavstånd av 40cm och därtill en bredare tillbehörsplatta. Extra
brett apparatbord, ca 20x55cm för överskådlig apparatmontering och dropp‐
rör med IVA‐skenor och tillbehör som option. Bordet kan framflyttas 5cm
från mittläget för bättre balanserad montering. Sex sidohandtag finns runt‐
om för lätt hantering. Levereras som standard med dubbelbreda 100mm
helkullagrade hjul och bromsade hjulpar bak samt avledande antistatlänk.
Längd, bredd och bordshöjd är ca 55x66x105cm. Kan beställas med 2st 60cm
dropprör på bordet samt 8‐kroks tvärarm och 1m höga profilpelare och får
då en bordshöjd av 120cm över golv med artikelnr 8502402. Se bild längst
ner t.h. Kan även levereras med svängbart SwingTop apparatbord, artilkel‐
nr 850412. Max tillåten apparatvikt på bordet är 30 kg centralplacerat och
max totallast är 80kg, förutsatt välbalanserad montering. På bilden överst t.h.
visas stativ med dubbla dropprör med vridbara krokar och EU‐typ IVA‐
skenor mellan dessa. Vidare visas B.Braun pumprack Datex B30/FML moni‐
tor, Oxylog 3000 ventilator, gasflaskor, korgar, slangar, m.m. På främre och
bakre fotbasen kan monteras extra tillbehörsplattform och på profilpelarna
kan monteras bl.a. FlexiDock dockningssystem samt de flesta andra tillbe‐
hör. Kontakta oss för godkända tillbehör.
Dropprör med extra brett vridbart krokpar.
Spärrad mot ofrivillig höjning!
Runt nedan huvudbild visas några exempel på utprovade tillbehör.
Madonnafäste till Philips MP30, m.fl.

Kabelklämrack

IVA‐skena av EU‐typ
Nedan t.h. visas transportvagn 8502402
med fast 8‐kroks tvärarm på 60cm
stamrör. Ingen risk att fastna i dörrar!
SmartFoot Dockningskläm‐
mor med spärrlåsfunktion.
Se våra andra dockningssystem.

Olika typer av tillbehörskorgar.
T‐slitsfästen för tillbehör.
Överst t.h. visas en komplext sammansatt
Intensivvårdsvagn. Flera levererade till
Karolinska i Solna.
Stativen CE‐märkes!
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SmartFoot ‐ WideFoot MegaTop Apparatvagn Nr 850242, ‐ 8502432
WideFoot MegaTop Apparatstativ och vagn är en vidareutveckling av apparat‐
stativet Nr. 850240. Fotbasens hjulskenor kan här monteras framdragna eller
vändbara så att vagnens fotbas till största delen lätt glider inunder patientsängen
samtidigt som vagnen bara sticker ut 17cm utanför sänggaveln! Idealiskt på
vårdenheter med trånga hissar och korridorer. Apparatbordet är ca 35x55cm stort
och framskjuten med variabla fästhål så att större delen av bordet hänger långt
fram över sänggaveln vid fastdockning. Profilbenen har ett inbördes centrumav‐
stånd av 40 cm samt en extra tung fotbas av WideFoottyp för maximal stabilitet.
Benen är 85cm som standard. Längd, bredd och höjd är ca 55x66x105cm. Stativet
väger ca 23kg utan tillbehör. Kan även levereras med 100cm pelare samtidigt med
dubbla 60cm dropprör och valfritt 8‐ eller 10‐kroks fast tvärarm i toppen,
artikelnr 8502422. Bordshöjden blir här ca 120cm och väger då ca 28kg. Denna
stativmodell kan även levereras med svängbart SwingTop apparatbord och har
då artikelnr 8502432. Levereras som standard med dubbelbreda 100 mm helkullag‐
rade hjul och bromsat hjulpar bak samt avledande antistatlänk. På fotbasen kan
monteras tillbehörsplattform fram och bak. På profilbenen kan monteras dock‐
ningssystem och de flesta av tillbehören passande våra övriga stativ. Se hemsida
eller kontakta oss för godkända tillbehör. Ett litet urval tillbehör visas nedan. Max
tillåten apparatvikt på bordet är 30kg centralplacerat och max välbalanserad
totallast är 80kg med hänsyn till stabilitet och tipprisk. Uppe t.h. visas ett välbestyc‐
kat ekipage på Karolinska CIVA. T.h. visas en transportvagn med Servo‐i ventila‐
tor, m.m. till Falu Lasarett. Nederst visas en av tre akutstaplar till Akutmottagnin‐
gen NÄL Trollhättan med FlexiDock mot akutbrits. Vridbara breda droppkrokar.
Flera typer av apparatfästen finns.

Dropprör med brett krokpar.
Slangklämrack

IVA‐skenor i
Olika utföranden.

Helt system av olika
dockningsklämmor.

Tillbehörsplattform.

Stativen CE‐märkes!
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SmartFoot – X Wide MegaTop Transportvagn Nr 8502442 & 8502452
WideFoot X Wide MegaTop Transportvagn är ett i grunden ett renodlat transport‐
system med möjlighet till individuell anpassning av dockningssystem och tillbe‐
hör för det specifika behovet.
Apparatbordet är extra stort, ca 35x65cm och framskjutbart med variabla fästhål så
att större delen av bordet kan hänga långt fram över sänggaveln vid fastdockning.
Detta optimerar viktbalanseringen av utrustningen och medger mindre utrymme
som sticker utanför sänggavel. På bordets bakre hörn finns dubbla 60cm stamrör
med ett 10‐kroks fixerat tvärrör. Med detta system finns ingen risk att krokar eller
annat justerbart kan fastna i dörrar eller hissdörrar. Profilpelarna för bordet är 100
cm höga med ett inbördes centrumavstånd av 40 cm. Fotbasen är extratung av Wide‐
Foot‐typ med vändbara hjulskenor och 100mm dubbelbreda helkullagrade hjul med
bromsat hjulpar samt avledande antistatlänk. Mellan profilbenen finns två‐delade
35+35cm höga tillbehörsplattor där olika tillbehör kan monteras. På främre och bakre
fotbasen kan monteras extra tillbehörsplattform och på profilpelarna kan monteras
bl.a. FlexiDock dockningssystem samt de flesta andra tillbehör. Kontakta oss för
godkända tillbehör. Modell Nr 8503452 har vridbart SwingTop apparatbord.
Längd, bredd och höjd är ca 55x60x185cm. Stativet i detta grundutförande väger ca
35kg och är extremt lättrullat. Max tillåten apparatvikt på bordet är 30kg centralpla‐
cerat och max välbalanserad totallast är 80kg med hänsyn till stabilitet och tipprisk.
På översta bilden t.h. visas SmartFoot Transportvagn med bl.a. Philips MP30 övervakningsmonitor, Servo‐i
ventilator, gasflaskor, korgar, slangar, m.m. Nedersta bilderna visar även FlexiDock kombinerat med spärklam‐
mesystem för flexibel dockning även mot spjälsängar och kuvös. Med Servo‐i eller Servo‐u används här både
tvär‐ och längsmonterade kortare IVA‐skenor, hållarsystem för masker, kablar o slangar, m.m. Nederst t.h. visas
samma stativ från sidan och visar då tydligt funktionen av balanserat masscentrum och balans.
Pilips MP 30, 40, 50 m.fl. övervakningsmoni‐
torer med ”madonnafäste”.
Vridbart fäste för
Laerdal LCSU4 trans‐
portsug med Skruvklove
på IVA‐skena.

Dubbelhög handskdispenser

Flera typer av apparatfästen
finns. T.h. visas OxyFix
snabbfäste till Dräger Oxylog
3000 + med ovanbord till över‐
vakningsmonitor.

Kabel‐ och
Slangklämrack.

Flexibelt docknings‐
system med spärrlås.

Tillbehörskorgar.

Tillbehörs‐
plattform.

Stativen CE‐märkes!
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SmartFoot Gasflaskvagn 10L ‐ Nr 850292
SmartFoot Gasflaskvagn för 10L stånde gasflaska. Mycket stabil vagn
med handtag upptill och flaskhållare med extra stöd och spänn‐band. Den
kan göras dockningsbar mot sänggavel eller sidogrindar och används vid
stora individuella gasbehov. Det kraftiga profilbenet är 85cm högt och ger
ett utomordentligt stöd till gasflaskan. I profilbenspåren kan fästas en
mängd tillbehör ur vårt stora sortiment av IVA‐skenor, konsoler,
dockningssystem, korgar, m.m. Fotbasen är av tung typ med bromsat
standardhjulpar i breda änden.
Med SmartFoot dockningssystem förflyttas vagnen lätt och säkert med
sängen tillsammans med dessa stora gasflaskor. På sidomonterade IVA‐
skenor kan lätt monteras sugutrusning, kateterhållare, sugkanistrar, m.m.
Alternativa hjul och olika tillbehör erbjuds där specialkrav finns.
SmartFoot Gasflaskvagn väger ca 15 kg. BxLxH 55x56x101cm.

Instruktioner och skötsel
Stativet är avsett att användas med max 10L gasflaska. Flaskan ställs i den nedersta
flaskhållaren och spänns fast med det vita spännbandets så att flaskan sitter stadigt
fast mot stödet upptill. Utrustnings om skall monteras mot stativet skall utgöras av
SmartFoot originaltillbehör eller av oss godkänd utrustning. Montering utföres av
Medicintekniska avdelningen och tillses att monterad utrustning fästs adekvat och
på sådant sätt att tipprisk eller andra skador undviks.
Underhåll inskränker sig till normalt apparat‐underhåll, rengöring med på sjukhus
vanliga rengöringsmetoder, tillsyn av ev. skador samt periodisk demontering och
smörjning av hjulen.
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Monitor och LCD‐TV‐stativ ‐ Nr 850295, 850296
SmartFoot TV‐stativvagn Compact för LCD plattskärmar. Modell 850295 är ett
teleskopiskt justerbart, stabilt och kompakt stativ för en lättare LCD‐TV. Genom den
speciella utformningen av SmartFoot fotbas, står den fullt utrustad stadigt. Ställd
intill en patientsäng sticker fotbasen endast ut ca 28cm! Stampelaren har ett litet
mini‐bord om 15x9cm med fästhål för tillbehör samt ett bekvämt manöverhandtag.
På sidan av stampelaren finns en justerbar kabelkrok och rostfri rund tillbehörskorg.
Hjulen är av lättrullad standardtyp med bromsade hjulpar vid den smalare änden. I
pelarens spår kan ytterligare tillbehör monteras. Tillbehör lämpliga för detta stativ
beror på önskemål och avgörs från fall till fall i samråd med en SmartFoot‐tekniker.
Upptill på den höj‐ och sänkbara teleskoppelaren finns ett tipp‐ och låsbart VESA‐
fäste för en LCD‐TV, max 8kg. Pelaren låses effektivt i önskad höjd med dubbla
oförlorbara låsrattar. VESA‐fästets centrum är justerbart ca 108‐147cm över golv. På
stampelaren kan fästas ytterligare utrustning om sammanlagt 10 kg förutsatt en
välbalanserad montering med hänsyn till tipprisk. Stativets fotbas är i breda änden
hela 63cm bred och i längd endast 58cm. Flera stativ är staplingsbara efter varandra.
Stativets totalvikt utan TV, enl. översta bilden t.h. är drygt 12kg. Bilden nederst t.h.
visar stativ med TV invid sänggavel. Stativen kan specialbeställas med gasfjäder
beroende på aktuell apparatvikt!
WideFoot Monitorsvagn Compact för plattskärmar.
Modell 850296 ‐ är ett kraftigare utförande med en
73cm bred WideFoot extra tung fotbas och ett kraftigare
VESA‐fäste, lämplig för användning i operationssalar.
Fästets tippning låses effektivt med låsrattar. Maxvikt
LCD‐skärm är 15kg. Stativvikt ca 18kg. VESA‐fästets
centrum är justerbart ca 130‐170cm över golv. I övrigt
lika ovan.

Instruktioner och skötsel
Vald utrustning bör monteras av sjukhusets medicintekniska avdel‐
ning och slutliga skötselinstruktioner utföras beroende på utrust‐
ningsval. Den breda delen av fotbasen skall alltid vara på samma sida
som VESA‐fästet! Viss försiktighet skall iakttas vid all justering av
höjd och vinkling för att eliminera klämrisker och egendomsskada. Så
t.ex. bör man vara två för att utföra höj‐ och sänkningsmanöver. En
person håller ett stadigt tag under VESA‐fästet, TV´n eller monitorn
samtidigt som den andra personen sköter låsrattarnas lossning och
låsning i ett samarbete vid hela justeringsfasen. Låsrattarna för
höjdinställningen skall låsas så hårt att obehöriga inte av misstag kan
orsaka att apparaturen far ner utefter stampelaren med en duns och
orsaka skada på person eller apparatur. Det kan vara tillrådigt att
utföra väl synliga instruktioner med ungefär följande innebörd. Endast
behörig personal får utföra stativjusteringar, som inte har med själva
apparatens handhavande att göra. Underhåll inskränker sig till normalt
apparatunderhåll, rengöring med på sjukhus vanliga rengöringsme‐
toder, tillsyn av ev. skador samt periodisk smörjning av löpande delar
för undvikande av kärvning.
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SmartFoot Terminalstativ, för Laptop‐datorer. Nr 850301
COW, Computer On Wheels ‐ SmartFoot Terminal‐
stativ för Laptopdatorer med teleskopiskt justerbar
höjd. Det kännetecknas av minimalt utrymmesbehov,
användarvänlighet, stabilitet, rejält och slätt 35x60cm
arbetsbord med rostfria handtag på tre sidor, fri från
kanter som kan haka i vid lyft, m.m. En ytterligt
kompakt terminalvagn för mobil Laptopdator med
utrustning, för sittande eller stående användning.
SmartFoot’s unika fotbas är av typ WideBack, utformad så
att snubbelrisk eliminerats. Detta tack vare att hjulskenornas
långa ändar är bakåtsvepta för extra stabilitet, samtidigt som
den är lättflyttad. Dubbelbreda lättrullade hjul med bromsat
hjulpar. Vid sittande användning har man en perfekt arbets‐
ställning utan hinder för fötterna.
Bordet är enkelt justerbart i höjdled mellan 85‐105cm över
golv med anpassad gasfjädring och snabblås vid bordskan‐
ten. På fotbasen finns fästhål och på stampelaren finns spår
för tillbehör som dokumentfack, korgar, batteribackup, m.m.
Fastlåsning av Laptop kan ske med lämpligt stöldskydd.
Stativet i sin helhet klarar en maxvikt av 25kg utrustning
fastsatt i stampelarens spår och på fotbasens tvärbalk,
förutom Laptop. Här förutsätts en välbalanserad montering
med hänsyn till tipprisk. På översta bilden visas stativet
med typisk laptop med mus och scannerhållare. Stati‐
vets fotbas är i den breda änden ca 63cm och ca 58cm
lång vilket ger en utomordentlig stabilitet vid både
rullning och stationär användning. Främre änden är en‐
dast ca 36cm och plogformad vilket är till stor hjälp vid
manövrering mellan sängrader och övrig förflyttning.
Terminalvagnens totalvikt utan utrustning. som bilder‐
na t.h. är ca 15kg. Anpassade tillbehör finns, som pärm‐
och dokumentfack, scannerhållare, m.m. Närmaste bild
visar den lätt åtkomliga låsspaken för höjdregleringen.

Instruktioner och skötsel
Vald utrustning bör monteras av sjukhusets medicintekniska avdelning och
slutliga skötselinstruktioner utföras beroende på utrustningsval. Den breda
bakdelen av fotbasen skall alltid vara på samma sida som Laptopbord och
operatör! För höjdjustering, ta tag i bordets bakkanter ut åt sidorna och
med höger hands fingrar dra upp låsspaken varefter man med liten kraft
pressar ner eller lyfter upp arbetsbordet. Viss försiktighet skall iakttagas
vid all justering av höjdläge för att eliminera klämrisker och egendoms‐
skada. Underhåll inskränker sig till normalt apparatunderhåll, rengöring
med på sjukhus vanliga rengöringsmetoder, tillsyn av ev. skador samt
periodisk smörjning av löpande delar för undvikande av kärvning.
140822\SF\Info\850301 Laptopstativ

SmartFoot AB
Huvudkontor, konstruktion: Övre Åsvägen 3, 439 37 Onsala, Sverige
Showroom, Produktion och lager: Fasanvägen 55, södra gaveln, 434 91 Kungsbacka, Sverige
Tel: (+46 300 26357) 0300 26357, 0705 926357, Fax: 0300-29357 - www.SmartFoot.se - info@SmartFoot.se

SmartFoot Terminalstativ Slim PC 20 för vårdgodkända datorer. Nr. 8503072
COW, Computer On Wheels ‐ SmartFoot Terminalstativ Slim PC 20 är ergonomiskt utvecklade efter högt
ställda krav inom bl.a. intensivvården. De kännetecknas av minimalt utrymmesbehov, användarvän‐
lighet, stabilitet, vinklad monitorarm med tiltbart VESA‐fäste, fri från kanter som kan haka i sänggaveln
vid lyft. Tangentbordet är 65cm brett och ställbart ca 85‐105cm över golv via snabblås vid bordskanten.
Dubbelbreda lättrullade hjul med bromsat hjulpar. Bygger max 25cm utanför sänggaveln och snubbelfri
SmartFoot fotbas.

Vi utför även stativ
efter specialönske‐
mål. ‐T.ex. med
utdragbart tangent‐
bord, separat skriv‐
platta med penn‐
kant, dokument‐
fack, scannerhål‐
lare, m.m.
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Svängbara apparatbord, m.m. – Nr. 851017 ‐ 851140
SmartFoot apparatstativ kan förses med en rad
adaptrar för ett säkert apparatmontage. T.h visas
Philips MMS‐fäste för X2 övervakningsmonitor
försedd med PanTilt‐beslag. Se vidare SuperFlex arm‐
system. Själva MMS‐adaptern har Nr 851017.
SmartFoot apparatstativ kan förses med svängbara
apparatbord. SwingFix apparatbord Nr 851018 är ca
15x20 cm och kan monteras fast elle svängbart. Visas
t.h. med apparatfäste för Philips MP/MX‐serien med
s.k. Madonnafäste. Nr 851017. Nedan t.h. visas ett
svängbart toppbord Nr 851121, med apparatfäste för
122mm basplatta samt är försett med fästhål för
dropprör baktill. Det är ca 19x26 cm och försett med
ett centrerat hål för fastsättning genom stativets bord.
Längst t.h. visas en GCX‐kompatibel adapterplatta
som kan monteras under apparater, där eget fäste
saknas, och är 122mm bred, Nr 851123.
PolyFix 122 apparatbord Nr 851124. Är ett ca 15x25
cm universellt apparatbord, för 122mm basplatta.
Även detta kan monteras fast eller svängbart med
SuperFlex armsystemet. Det kännetecknas av en stabil
låsmekanism som tillåter ”rakt‐ner‐montering” och
apparaten behöver därvid inte skjutas in från sidan
när det är ont om utrymme. Det passar även som
toppbord på OxyFix som visas nedan t.h.
OxyFix är ett stabilt adaptersystem för bords‐ eller
stolpmontering till ventilatorer som Dräger Oxylog
3000+. Kan även tillpassas andra ventialtorer som ex.
Hamilton T1, m.fl. På bordet upptill kan monteras en
övervakningsmonitor och på baksidan en IVA‐skena,
Handskfackshållare, m.m. Bordsmontering har Nr
851140 och för stolpmontering för Ø 25, 30 och 38mm
Nr 851141 efter pecificerad stolpstorlek!

Monteringsinstruktioner
Eftermontering utförs av sjukhusets medicintekniska avdelning.
Dessa apparatbord får endast eftermonteras på SmartFoot apparatstativ efter rådfrågning hos våra tekniker. Väljs fast
montering med två fästbultar, borras två Ø8‐hål med korrekt centrumavstånd i SmartFoot‐stativets apparatbord. Drag
fast med bricka och låsmutter underifrån. Skall bordet vara vridbart, används endast en fästbult. Välj noggrant ut
lämplig plats för fästhål så att monitorvridningen inte hindras samt att fullständig stabilitet erhålls vid montering. Dra
fast låsmuttern endast så hårt att bordet med viss tröghet kan vridas. Ev. monteras lämpliga stoppklackar eller
låsbultsystem. Vid slutmontering av muttern används alltid låsvätska! Prova upprepat bordets, apparatens fastsättning,
kabelanslutningar och stabilitet. Till sist, ‐ utför riskanalys och utarbeta särskilda anvisningar för att undvika upptänkliga
risker och ange intervall för löpande underhåll! Återrapportera avvikelser till oss för uppdatering!

Skötsel och underhåll.
Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder. Kontrollera fortlöpande att apparatbordets
vridningsegenskaper inte ändras. Det skall kunna vridas med viss tröghet. Det är även viktigt att kontrollera
apparatfästet och att dess låsanordning fungerar tillfredsställande. Se till att inga skruvar är lösa samt att delarna är hela.
Skadade delar ersätts.
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SmartFoot Trach‐bord till Hill‐Rom IVA‐sängar – huvudsänggavel.
SmartFoot Trachbord till Total Care ............... Nr 855523.
SmartFoot Trachbord till Progressa ................ Nr 855524.
SmartFoot Trachbord Combi – båda ovan ..... Nr 855525.
Bordet passar sängarnas styrpinnar för sänggaveln och
är mycket lätt att ta av och på. Trachborden levereras
med två olika höjder av plastklädda plana kuddar för
anpassning till de olika sängarnas förekommande ma‐
drasstyper. Den ena eller båda kuddarna spänns en‐
kelt fast med två släta färgade plastband över blanka
knoppar på bordets undersida. Detta medger en stor
flexibilitet av anpassad höjd inför operativa in grepp.
Exakt höjdinställning sker med sänginställningen. Bordet med
kuddar och spännband är lätta att hantera och rengöra. De är
utformade så att sängens körhandtag kan stå upprätt när så
erfordras.
Översta bilden visar Trach‐bordet fastsatt till Progres‐
sasängen med ena kudden liggande på Trach‐bordet.
Bilderna t.h. demonstrerar hur lätt Trach‐bordet monte‐
ras på sänggavelns styrpinnar samt hur en patients hu‐
vud vilar säkert på en fastspänd kudde.
Nedan t.h. visas Trach‐bordet till TotalCare med fast‐
spända dubbla kuddar. Under det, visat upp‐o‐ner‐vänt
med de lättåtkomliga låsknopparna och spännbanden
som Combimodell till TotalCare och Progressasängen.
Användning, skötsel och rengöring
Bordet träs på sänggavels styrpinnar så att bordsstommens rör helt täcker
styrpinnarna. Spännbandens ena ände sitter normalt permanent fast på bor‐
dets undersida på de knoppar som kommer närmast madrassänden. Banden
spänns lätt över kudden eller kuddarna och lämpligt hål träs på de yttre
knopparna på undersidan bordskanten. Kuddarna till Trach‐bordet kan med
fördel täckas med sterila dukar inför användandet, vilket minskar spill på
kuddarna och underlätta rengöringen efteråt.
Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder
för sängdetaljer. Trachbordet förvaras enklast och bäst så som
bilden t.h., på en slät hylla. Vi tillhandahåller en lämplig monter‐
bar vägghängd hylla, Nr. 855528.

T.v., passar
TotalCare &
Progressa!

Kuddarnas bredd och djup är 52x30cm, lika för alla modeller.
Bordstommarna är specialanpassade att passa respektive säng‐
typ och är tillverkade av hygienisk slät svart Polyeten plast och
polerade rostfria beslag. Med båda kuddarna monterade blir maxhöjden ovan
sänggavelns styrpinnars infästning ca 36cm. Kuddarnas tjocklek är 10 resp.
8cm. Bordet kan belastas med maximalt 15kg. Komplett som på bild väger
bordet ca 7kg och CE‐märkt.
Kuddar och spännband kan levereras som reservdel till registrerade kunder.
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SmartFoot® SuperFlex™ Apparatarmar
Smartfoot SuperFlex™ är en serie funktionella apparat‐
fästen och utvecklingsbart armsystem för lättare appa‐
rater. Det kännetecknas av ett modulsystem av kompo‐
nenter som medger praktiskt taget obegränsade bygg‐
och utbyggnadsmöjligheter. SuperFlex™‐produkterna
ingår i ett dynamiskt systemtänk, väl i takt med tiden!
Utvecklingen har entydigt visat att alltfler mindre, lättare
och mer resurssnåla medicintekniska produkter ser da‐
gens ljus! På SmartFoot har vårt konstruktörsteam tidigt
sett denna tendens. Vi ligger därför bra till med kunskap
om hur vi kan bistå med ändamålsenliga apparatfästen
och manöverarmar till vårdens behov.
Vårt synsätt på miljöarbetet i framtagning av nya produkter återspeglar hela tiden vår strävan
till framtidssäkra, utbyggbara och högkvalitativa produkter. Allt är i stort sett återvinningsbart!
Vi har valt bort sammansvetsade skrymmande produkter med metallisk ytbehandling och
lackering. Vi arbetar istället med ädlare och beständigare råvaror såsom rostfritt stål, eloxerade
aluminiumprofiler och detaljer samt högvärdiga plastmaterial till våra produkter. Likaså ser vi
till en klimatsmart logistik och hantering av vår produktion med närhet till leverantörerna.

SuperFlex™ är ett rejält bassortimentet av stabila skruv‐ och snabbklovar för IVA‐skenor, Stolp‐
fästen till vertikala rör Ø20, 25, 30 och 38 mm, väggfästen, höj‐ och sänkbara i profilsystemet,
m.fl. komponentdetaljer för alla byggen. ‐ Ventilera era idéer, vi lyssnar!
Vårdens fotfolks är våra läromästare!
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SmartFoot SuperFlex apparatfäste till Laerdal LCSU4 sug Nr 855661 & 855662
Smartfoot SuperFlex är en serie funktionella apparatfästen och utvecklingsbart armsystem
för lättare apparater. Det kännetecknas av ett modulsystem av komponenter som medger
praktiskt taget obegränsade bygg‐ och utbyggnadsmöjligheter.
LCSU4 apparatfäste är ett utmärkt vridbart
fäste för montering på valfri typ IVA‐skena.
Fästet levereras i två basutföranden med skruv‐
klove. Det kan även levereras med fäste för
runda rör och profilpelare efter specifikation.
Utgångspunkten är att utnyttja den trådkorg
som Laerdal tillhandahåller som tillbehör till
sugen. Korgen är enkel att montera på fästet
och sitter säkert fast. Sugen är sedan enkel att
lyfta i och ur korgen på fästet.
På utförandet Nr 855661 sitter vridfästet direkt
på skruvkloven och lämpar sig väl där utrym‐
met räcker till.
På utförandet Nr 855662 sitter vridfästet på en
vridbar Super‐Flex 130 mm Ledarm som i sin
tur sitter på klovfästet. Detta utförandet, med‐
ger att hela sugen enkelt kan svängas undan
och ur vägen när den inte behövs. Svängcent‐
rum från IVA‐skenans framkant är ca 130 mm.
Kan specialbeställas med längre Ledarm vid
behov.

Montering av Laerdal LCSU 4 trådkorg på det vridbara apparatfästet.
Montering sker med hjälp av sjukhustets medicintekniker efter samråd med avdelningens
apparatansvariga personal. Vridfästets två insexskruvar lossas några varv och korgen träs
inunder ovanplattans uppvikta ändar. Centrera korgens nedre ram samt dra åt skruvarna
måttligt. Korgen skall nu sitta fast. Skulle mot förmodan den inte sitta helt fast kan det
bero på att korgens lackskikt är tunnare än det prov vi har till förfogande. Det åtgärdas
enkelt genom att helt demontera ovanplattan och rikta de uppvikta ändarna något tillbaks.
Återmontera korgen och prova Laerdalsugen så att den är lätt att ta i och ur korgen.
Apparatfästet med skruvklove kan monteras av apparatansvarig direkt på avdelning. Hänsyn skall dock iakttas
på säker och ballanserad montering mot befintlig IVA‐skena av valfri typ. Drag åt skruvkloven måttligt, det räcker.
Utför periodisk kontroll av fastsättning, rörlighet och säkerhet så att alla former av olycka förebyggs.
Justering. Trögheten på vridfästet och ledarmen är fabriksjusterat men kan givetvis efterjusteras med en 10 mm
blocknyckel. Skruvklovens låsratt skall alltid gå lätt att skruva. Smörj gärna med lite vanligt Vaseline.
Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder. Tillse att delarna sitter fast och rörligheten är
rätt justerad. Kontakta SmartFoot tekniker vid behov av ändringar och råd. Glöm inte att Laerdal‐sugens
LCSU4 uppladdningsbara batterier kräver ett visst underhållschema för att laddningstillståndet hela tiden skall
vara optimalt.
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SmartFoot SuperFlex PanTilt apparatfäste till Philips X2 ‐ Nr 5126553 ‐ 5126558
Smartfoot SuperFlex är en serie funktionella apparatfästen och utvecklingsbart armsystem
för lättare apparater. Det kännetecknas av ett modulsystem av komponenter som medger
praktiskt taget obegränsade bygg‐ och utbyggnadsmöjligheter.
SuperFlex PanTilt MMS apparatfäste för Philips X2
monitor med ledarm och stolpfäste för 25‐30‐rör alterna‐
tivt skruvklove för alla typer av IVA‐skena.
MMS‐fästet är Philips original som vi har monterat på ett
SuperFlex PanTilt apparatfäste. Det innebär att det är vridbart
runtom och vinklingsbart upp och ner för ergonomisk betrakt‐
ningsvinkel. PanTilt‐fästet är monterat på en Ledarm av olika
längd och stolpfäste alternativt skruvklove. Det är lätt att
montera genom vårt smarta system av friktionsbeslag för olika
dimensioner dropprör och stolpar. Fästen kan även offereras
vertikalt flyttbart!
Med SmartFoot skruvklove passar Ledarmfästet alla typer av IVA‐skenor.
Översta bilden visar komplett arm för stolpmontage på Ø25 mm dropprör.
Andra dimensioner offereras och finns f.n. även för Ø30‐38mm. T.h. visas
Ledarmsfästet med skruvklove. Två olika längder av Ledarm erbjuds och
avståndet av PanTilt‐fästets svängcentrum listas nedan.
Art.Nr Beskrivning
5126553
5126554
5126555
5126556
5126557
5126558

PanTilt X2 apparatarm
PanTilt X2 apparatarm
PanTilt X2 apparatarm
PanTilt X2 apparatarm
PanTilt X2 apparatarm
PanTilt X2 apparatarm

Ledarms‐
Längd
160mm
190mm
160mm
190mm
160mm
190mm

Dimension
i mm, Fäste
Stolpfäste 25
Stolpfäste 25
Stolpfäste 30
Stolpfäste 30
Skruvklove
Skruvklove

Ca C‐C‐
avstånd
175mm
205mm
175mm
205mm
160mm från IVA‐skenans framkant.
190mm från IVA‐skenans framkant.

Montering, justering och skötsel av SuperFlex PanTilt apparatfäste till Philips X2 monitor.
Stolpfäste 25 och 30. Montering sker med hjälp av sjukhustets medicintekniker efter samråd med avdelningens
apparatansvariga personal. Fyra insexskruvarna till stolpfästets Friktionsbeslag med förstärkningsplattor
demonteras. Beslagshalvorna är alla lika utom att åtminstone ett av dom har friktionspapper inuti. – Trä i
skruvarna genom förstärkningsplattan och beslagshalvor. Trä på en halva i taget runt droppröret eller stolpen.
Stolpfästet styrs därefter upp så att skruvarna äntrar in i beslagsmuttrarna. Skruva i skruvarna lätt och gör samma
sak med det andra Friktionsbeslaget. Hela Stolpfästet kan därefter riktas upp så att armen kan röras vågrätt fram
och åter. Drag därefter fast insexskruvarna så att glipan mellan beslagshalvorna är helt ihop.
Skruvklove kpl. med arm. Apparatfästet med skruvklove kan monteras av apparatansvarig direkt på avdelning.
Hänsyn skall dock iakttas på säker och ballanserad montering mot befintlig IVA‐skena av valfri typ. Drag åt
skruvkloven måttligt, det räcker. Utför periodisk kontroll av fastsättning, rörlighet och säkerhet så att alla former
av olycka förebyggs.
Justering. Trögheten på PanTilt‐enheten och Ledarmen är fabriksjusterat men kan givetvis efterjusteras med en
10mm blocknyckel. I vertikalled justeras trögheten med ett kraftigt korsvred. Dra bara åt så mycket att den inte
tippar oavsiktligt. Skruvklovens låsratt skall alltid gå lätt att skruva. Smörj gärna med lite vanligt Vaseline.
Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder. Tillse att delarna sitter fast och rörligheten är rätt
justerad. Kontakta SmartFoot tekniker vid behov av ändringar och råd.
SF-Info\5126553-5126558 PanTilt X2 monitorfäste på SuperFlex-arm info.
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Fällbart bord passande SmartFoot apparatstativ ‐ Nr. 851130, 851131
SmartFoot Fällbart skrivbord med in‐
byggt dokumentfack blev en lyckad lös‐
ning tycker alla de som för anteckningar
vid sidan om patientövervakningen. En
lätt fingertryckning, bordet är nerfällt och
helt ur vägen! Rätt injusterat kommer
man ändå åt sakerna i korgarna inunder.
Lika lätt fälls bordet upp igen! En hård
genomskinlig 32x21cm skrivskiva med en
pennkant nertill fungerar samtidigt som
dokumentfack. Den säkerställer att alla
papper följer med vid transporter, även i
nerfällt läge. Det passar både våra dub‐
bel‐ och enkelpelarstativ. Till dubbelpe‐
larstativen med WideFoot och C‐C40‐pe‐
lare passar en bredare variant med 44x
21cm skrivyta och dubbla bordstöd, Nr.
851131. De fällbara borden levereras of‐
tast monterat vid stativleverans men kan
givetvis lätt monteras i efterhand på äldre
stativ.

Monteringsinstruktioner
Montering utförs av kompetent personal,
företrädesvis av sjukhusets medicintekniska
avdelning. Demontera medicinteknisk utrust‐
ning från stativet. Demontera apparatbordet
och vänd det upp‐o‐ner, på ett lämpligt ar‐
betsbord. Använd det fällbara bordets gång‐
järn som mall, justera in bordets läge centrerat
i sidled och borra hål för skruv enligt skissen
nedan. Dra fast bordet med de sex medföl‐
jande självgängande skruvarna. Lossa M6‐
skruven några varv som håller T‐spårsmut‐
tern i änden på bordsstödet. Håll nu apparat‐
bordet med skrivbordet hängande neråt och
trä in T‐spårsmuttern i profilpelarens bakre
mittspår. Dra fast apparatbordets fästskruvar
rejält. Slutjustera gångjärnet med M6‐skruven
som håller bordsstödet enligt skissen intill.
Dra fast.

Användning
Bordet är ett skrivbord och får i uppfällt
läge ej belastas med mer än 1 kg! Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder. Under den
transparanta skrivskivan kan en lätt fuktad smal tygbit dras igenom för att få med sig eventuell smuts.
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Dockningssystem för SmartFoot apparatstativ och vagnar. ‐ Introduktion.
SmartFoot apparatstativ, transportvagnar och intensivvårdsstativ är
sedan länge konstruerade för att möjliggöra fastdockning mot sänga‐
vel, sängsida, m.m. Transporter kan utföras säkert med uppkopplad
patient mellan t.ex. Akutavdelningen och Röntgenavdelning. Övervak‐
ningsmonitor, ventilator, defibrillator, syrgas, sugar, korgar, m.m. ut‐
rustning kan logiskt samlas på SmartFootstativets ena sida och bord.
Med ett välutvecklat säkert dockningssystem på stativet, förenklas
transporterna och minskar personalbehovet och andra risker med att
apparatur går i golvet när de förut ställts på patientsängen eller
handgripligen burits av personalen.
Inom de olika vårdenheterna förekommer en mängd olika typer av sängar,
kuvöser, britsar, rullstolar, m.m. Vad som är typiskt för dessa rullande enheter
är att de absolut inte ser likadana ut vad gäller möjliga fastsättningspunkter
för ett apparatstativ eller vagn. Även vårdenheternas utrymmen varierar. Det
kan vara trånga korridorer, nivåskillnader, trånga hissar osv. Av dessa skäl
har det varit nödvändigt att utveckla flera olika dockningssystem, vart och ett
för viss transporttyp men också i olika kombinationer. Viktiga egenskaper är
bl.a. att apparatstativet eller vagnen är stabil, fastdockningen säker och att
personalen lätt förstår att använda gripmekanismen. – Vi vidareutvecklar
dockningssys‐temen i tätt samarbete med fotfolket! Ibland specialutvecklar
vi ett dockningssystem för ett visst arbetssätt på en viss avdelning. Nedersta
bilden i mitten visar vårt första dockningsbara apparatstativ på Sahlgrenska
Universitetssjukhusets akutmot‐tagning!
På efterföljande sidor visas en rad olika system, vart och ett anpassat för olika
användningssätt och vidareutvecklat efter nya rön. Här finner Du mer detal‐
jerad information om vilket system som bör passa till vad!
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Dockningsklämmor ”Classic” för SmartFoot apparatstativ – Nr. 514700
SmartFoot apparatstativ och vagnar är från början konstruerade att möjlig‐
göra dockning av apparatstativet direkt mot sängavel, sängsida och
fällbara sänggrindar. T.h visas den enklaste typen som passar bäst till dub‐
belpelarstativ. De löper fritt upp och ner i profilpelarspåren och är anpas‐
sade till horisontella rör och används parvis. Vad som inte visas på bilder‐
na är att alla klämmor numera är försedda med friktionskuddar för att öka
friktionen mot runda blanka sängrör. Genom ett oändligt antal sängtyper,
operationsbord och kuvöser, m.m. samt varierande önskemål hur fastdockning kan ske, har systemet
vidareutvecklats till en grundserie kraftiga klammor som täcker de flesta behov. Se vidare på
efterföljande sidor och konsultera gärna SmartFoot’s tekniker för rådgivning.

Dockningsklämmor ”Classic” ‐ med exceptionell
inställbarhet – Nr. 514723
Dockningsklämmor som är maximalt universella och anpassningsbara
till såväl horisontella som vertikala och sneda sängrör. Klämmorna kan
skjutas fram och tillbaka ca 8cm, vridas ut och in i sidled, vinklas uppåt,
neråt och låses enkelt fast med en ställratt. Genom de olika utformade
leddelarna klarar de därför att greppa såväl framifrån, uppifrån som
underifrån. Dessa typer är lämpade till både enkel‐ och dubbelpelar‐
stativ. På bilderna visas hur lederna medger antingen sammandragna
eller särade klammor. Ett stort sidspann av minst 26cm erhålles genom
en 13cm ledarm för maximalt användningsområde. Friktionskuddar
ingår.

Teleskopiska dockningsklämmor ”Classic” med
maximal inställbarhet – Nr. 514726H/V
SmartFoot Teleskopiska System är en vidareutveckling för att
möjliggöra dockning mot specialsängar, kuvöser, värmesängar och
andra enheter med speciella underreden. Dockningsblocket är försett
med låsratt som låser både i vertikalled och teleskopröret med
svivlande dockningsklämma.

Teleskopiska dockningsklämma ”Classic” med Svängarm – Nr 514727. som ovan
men med en vridbar 13cm ledarm på änden av teleskopröret som 514723, 514826 och
514827 har. Se nästa sida!

Montering och skötsel
Klämmornas spårmuttrar, med eller utan låsrattar, passar i SmartFoot stativens profilbenspår. Apparatbordet
demonteras varefter klammornas spårmuttrar träs i spåren och apparatbordet återmonteras med väl åtdragna
skruvar. Klamsystemen är ett hjälpmedel och skall användas med förnuft! Beakta alltid tipprisken och andra
risker när dockningsklammor används vid transporter! Utsätt dem ej för onormala brytningar eller krafter
större än vad en skötares hand normalt fasthåller! Skötsel inskränker sig till allmän renlighet samt att inte våld
brukas för injustering av klämmorna. Skadade delar innebär risker och skall omedelbart ersättas med nya!
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SmartFoot Spärrlåsklämma för SmartFoot Apparatstativ – Nr 514822H, 514823V
Denna omtyckta serie av dockningsklämmor är försedda
med spärrlåsfunktion som är både effektiva och lätta att låsa
fast och lossa mot sänggavel, sänggrindar, IVA‐skenor på
operationsbritsar, m.m. Spärrlåsklämman har en maximal
gripvidd av 50mm och kan skjutas fram och tillbaka ca 8cm,
vridas ut och in i sidled 26cm, vinklas uppåt, neråt och låses
enkelt fast med en ställratt. Genom de olika utformade länk‐
armarna klarar de därför att greppa såväl från sidorna, fram‐
ifrån, uppifrån som underifrån. Klämman är lätt att klämma
ihop och låses automatiskt med en spärrfunktion i fastklämt
läge. Ett lätt tryck på den gula ”låsspärren” frigör låsningen.
De har friktionskuddar för att säkerställa gott grepp på släta
rör. De levereras i höger och vänsterutförande, främst ge‐
nom att man då kan välja hur den gula låsspärren skall vara
riktad, t.ex. uppåt. Bilden nedan t.h. visar de typiska spärr‐
låsklämmorna på en SmartFoot skräddarbyggd apparat‐
vagn.

SmartFoot Spärrlåsklämma med
Teleskopfunktion ‐ Nr 514826H, 514827V
SmartFoot Teleskopiska System är en vidareutveckling för
att möjliggöra dockning mot specialsängar, kuvöser, värme‐
sängar och andra enheter med speciella underreden. Dock‐
ningsblocket är försett med låsratt som låser både i vertikal‐
led och teleskopröret med svivlande dockningsklämma på
en vridbar 13cm ledarm på teleskopröränden.

Montering, användning och skötsel
Spärrlåsklämmornas spårmuttrar, passar i SmartFoot stativens profilbenspår. Apparatbordet demonteras varefter
klammornas spårmuttrar träs i spåren och apparatbordet återmonteras med väl åtdragna skruvar. Spärrklämsys‐
temen är ett hjälpmedel och skall användas med förnuft! Beakta alltid tipprisken och andra risker när dock‐
ningsklämmor används vid transporter! Utsätt dem ej för onormala brytningar eller krafter större än vad en
skötares hand normalt fasthåller! Skötsel inskränker sig till allmän renlighet samt att inte våld brukas för
injustering av klämmorna. Skadade delar innebär risker och skall omedelbart ersättas med nya!
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SmartFoot FlexiDock dockningsmodul för intrahospitala sängtransporter
FlexiDock Övre & Undre Dockningsmodul, 900mm CrossBar. Nr. 5148516 samt vissa
tillbehör med kort beskrivning av övriga dockningsfunktioner.
FlexiDock‐systemet är anpassat till våra Trans‐
portvagnar med C‐C 40cm profilpelare och väl
utprovat och vida använt mot flera IVA‐säng‐
modeller från Hill‐Rom, Linet, m.fl.
Dockningssystemets horisontella övre och un‐
dre CrossBar med sina fästanordningar löper
fritt i de vertikala profilbenens spår samt hante‐
ras lätt med enkla och logiska spännrämmar
och låsningar. Medger även snedställning från
horisontalläge till chockläge när så erfordras på
akutbritsar.
Övre Dockningsmodul spänns fast över sänggaveln

Systemet är sedan många år demonstrerat på
SAMTIT och ANIVA‐dagarna samt utprovade
och använda på flera sjukhus IVA‐avdelningar.
Det är ett välutvecklat och säkert system som i
första hand är avsett för dockning mot fotän‐
dens sänggavel samt undre sängram som dub‐
bel säkerhet.
Undre Dockningsmodul spänns fast under sängram

Systemet kan byggas ut att även dockas mot
akutbritsars EU‐standard IVA‐skenor längs si‐
dorna eller gavel där sådan monterats.

Vagnen kan även kompletteras med flexibla spärrdockningsklämmor samt även teleskopiska sådana i
specialfall. Exempelvis kuvöser av varierande fabrikat och utförande. Spärrdockningsklämmorna med‐
ger även dockning mot sänggrindar samt spjälsängar av de flesta slag. I de flesta fall kan båda systemen
användas parallellt eller var för sig när de är samtidigt monterade på vagnen.
Dockningssystemet skall ses som ett hjälpmedel för att underlätta och säkerställa övervakning och
behandling i samband med intrahospitala transporter av intensivvårdspatienter. Personalen förutsätts
därför vara väl förtrogen med den medicintekniska utrustningen, fastsättningen och användningssätt av
densamma på transportvagnen. Beakta vagnens övriga monterade tillbehör samt dockningsfunktionen
med dess möjligheter och eventuella begränsningar i varje enskilt fall.
Våra skriftliga och muntligt framställda anvisningar, demonstrationer tillsammans med den apparatan‐
svariga personalen utgör grunden för säkra transporter. Gemensamma övningar på avdelningen ökar
säkerheten och ger största möjlighet till säkra intrahospitala patienttransporter. Betänk även att
medicinteknisk utrustning i stort moderniseras fortlöpande och att personalens vaksamhet i allt, är det
viktigaste för att uppnå största möjliga säkerhet vid dessa transporter.
Slutligen skall riskanalys alltid utföras med nytta/funktion/säkerhet så att lokala förhållanden kartläggs
för att säkerställa patientens säkerhet samt personalens hantering under intrahospitala transporter.
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SmartFoot Reservdelar till SmartFoot Dockningssystem
Dockningsblock till ”Telescopic” dockningssystem. Nr 514730
Blocket monteras i SmartFoot profilbensspår och anpassade till
Ø20mm teleskoparmar. Med låsratten loss, löper den lätt i spåren
och fastdragen, låser den både vertikalt och den horisontella
armen.

Reserklämma modell ”Classic”, kpl med friktionskudde och fästskruv.
Symetriskt utförande för både höger och vänster sida. Nr 514743.

Friktionskudde till Dockningsklämma modell ”Classic”. Nr 514744.
Instruktion för montering av
friktionskud‐de på SmartFoot
dockningsklämmor model ”Classic”. Det
räcker med en kudde i ena käfthalvan.
Pressa ner kudden med böjen inåt och trä
igenom buntbandet i öglan och dra åt,
varefter änden klipps av.

Reservklämma modell ”Spärrlåsklämma”, kpl med friktionskuddar
och fästskruv. Nr 514842H = Högersidig, 514843V = Vänstersidig.
Bilden t.h. visar ”Vänsterutförande”. Enda skillnaden är åt vilken sida
den gula spärrlåsknappen sitter på. Uppåt eller neråt spelar ingen
större funktionsroll men logiskt är att den pekar uppåt.

Bilden nedan t.h. visar Spärrlåsklämma fastsatt på rör.

Sats med Friktionskuddar till Spärrlåsklämma. Nr 514844.
Friktionskuddarna är som standard monterade i båda käfthalvor
med hjälp av ett kraftigt buntband som träs igenom ett av käftens
sidohål. Dessa ökar friktionen mot exempelvis runda blanka
sängrör. De levereras monteringsklara i par för varje klamma. De
monteras enkelt med bifogade kraftiga buntband som träs igenom
det minsta hålet i den ena klammans käft och bandet dras sedan
fast ordentligt varefter överbliven bandände avklipps med sax.
Upprepa monteringen i den andra käften. Rengöres enkelt med
inom vården vanliga rengöringsmedel.
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BASIC flaskhållare för 2,5l gasflaska Nr. 513250
SmartFoot BASIC Gasflaskhållare är en enkel och rent utfor‐
mad flaskhållare med flexibel funktion som möjliggör en
mängd olika monteringssätt. Flaskan är mycket lätt att trä i och
ur samt sitter fullkomligt säker utan risk att falla ur. Den är
anpassad för fäste mot SmartFoot apparatstativ profilpelarspår.
Se nedan bilder. Friktionsbeslag finns även för montering mot
dropprör, eller andra vertikala apparatrör av olika diameter, se
bild t.h. Konsol 513731 finns för offset‐ och snedmontering och
beskrivs i separat infoblad. Ett låsbart snabbfäste för enkel och
flyttbar montering mot valfritt vertikalt dropprör finns också!
Flaskhållaren SmartFoot BASIC är genom sin enkelhet mycket
lätt anpassningsbar för ett otal monteringssätt, fast, vinklingsbar,
eller flyttbar från ställe till ställe. Flaskan kan enkelt låsas fast
med spännband om så önskas.

Monteringsinstruktioner
Montering utförs av sjukhusets medicintekniska
avdelning. Läs noggrant igenom och förstå hela
denna information före montering och använd‐
ning. Noggrann planering av fastsättningen är
nödvändig med hänsyn till både användnings‐
sätt samt tipprisk. För fastsättning mot infusions‐
stativrör användes SmartFoot friktionsbeslag
anpassade för aktuell diameter på droppröret.
Friktionsbeslag finns för Ø25, 28, 30 samt 38mm.
Andra dimensioner kan anskaffas vid order.
Friktionsbeslagens halvor träs runt röret varefter
skruvarna träs igenom och fastdrages samman
med flaskhållarens fästhål. För fäste mot apparat‐
stativens profilpelarspår väljes de T‐spårsmuttrar
som ingår. Om sidoförskjuten, eller vinklad mon‐
tering önskas, välj flaskhållarkonsol Nr 513731.
Denna förskjuter monteringen 36mm så att ena
sidan av profilpelaren blir fri från utstickande delar vid vertikalmontering. Se nästa sida! Här lite kort
info i alla fall! Demontera utrustning och apparatbord så att profilpelarspåret friläggs. Trä i
flaskhållarens eller konsolens löst sittande T‐spårsmuttrar och dra fast skruvarna väl efter platsbestäm‐
ning. För vinklad montering, välj de skruvhål som passar bäst för önskad vinkel. Utför riskanalys med
hänsyn till tipprisk, fastsättning samt förhindrande åtgärder mot person‐ och egendomsskador.

Skötsel
Denna typ av tillbehör är mekanisk och tarvar ingen ingående beskrivning av skötsel annat än vanlig
renlighet. Uppmärksamhet skall dock iakttas av skadade delar som därvid skall åtgärdas. Skarpa kanter
kan uppstå om delar skadas eller lossnar och det är därför viktigt att åtgärda dessa så att skador
eliminera.
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BASIC flaskhållare för 3L & 5L gasflaskor ‐ Nr.513300, ‐501, ‐502, 503
SmartFoot BASIC rostfria flaskhållare för 3 och 5L gasflaskor för ett enkelt och
fullständigt säkert montage på både SmartFoot profilben och dropprör.
BASIC flaskhållare är konstruerade med ett svep av polerat rostfritt stål och en L‐
eller J‐formad bakre aluminiumkonsol med bottenstöd för flaskan. Flaskan är
mycket lätt att trä i och ur samt sitter fullkomligt säker utan risk att falla ur. Stor
vikt har lagts vid konstruktionen med väl rundade o polerade kanter så att
skador på gasflaskorna undviks helt. I regel behövs ingen säkerhetsrem som till
andra flaskhållarfabrikat av vertikal typ. BASIC flaskhållare är anpassade för
fäste mot SmartFoot apparatstativ i dess profilpelarspår, med eller utan snedställ‐
ningsadapter. Visas på nedersta bilden. Övriga adaptrar till dropprör m.m. finns
i separat info. Det är därför viktigt att vid order klargöra flasktyp och ev.
diameter för att få rätt flaskhållare. De 5L gasflaskor som finns idag utgörs både
av stål‐ och aluminiumflaskor. Stålflaskorna har rundad botten och aluminium‐
flaskorna plan botten. Betänk att stålflaskmodellerna är på väg att fasas ur det svenska
sortimentet!
Friktionsbeslag finns för montering mot dropprör. Önskas distansmontering i djupled,
finns att tillgå distansmonteringssatser på 27mm och längre med motsv. skruvar. Vidare
finns konsol för offset‐ eller vinkelmontering där krav finns att flaska och hållare inte
skall hindra hantering av utrustning eller fastdockning mot sänggavel eller sida. Detta
beskrivs i särskild info för bl.a. konsol 513731. Bilden nedan t.h. visar olika monterings‐
sätt för gasflaskorna, 3L, 5L aluminiumflaska och 2,5L stålflaska i BASIC flaskhållare.
Översta bilderna visar hållarnas L‐ resp. J‐hållare. Vid leverans tillsammans med våra
transportstativ, optimeras alltid monteringen med distanser, m.m. för lägsta bygghöjd
och i samråd med kunden!
BASIC Flaskhållare för 3L O2 Lättviktsflaska Ø116mm, AGA LIV, m. fl. .. Artnr 513300
BASIC Flaskhållare för 5L O2 stålflaska Ø141mm. (Utgående mod.) .......... Artnr 513501
BASIC Flaskhållare för 5L O2 Lättviktsflaska Ø140mm, AGA LIV, m. fl ... Artnr 513502
BASIC Flaskhållare för AGA LIV Luft 5L Lättviktsflaska Ø154mm ........... Artnr 513503

Monteringsinstruktioner
Montering utförs av sjukhusets medicintekniska avdelning. Läs noggrant igenom och
förstå informationen före montering och användning. Noggrann planering av fastsätt‐
ningen är nödvändig med hänsyn till både användningssätt samt tipprisk. För montering
mot infusionsstativrör användes SmartFoot friktionsbeslag anpassade för aktuell diame‐
ter på droppröret. Friktionsbeslag finns för Ø22, 25, 30, 38, 40 och Ø45mm. Andra dimen‐
sioner kan offereras. Friktionsbeslagens halvor träs runt röret varefter skruvarna träs ige‐
nom och fastdrages samman med flaskhållarens fästhål. För fäste mot apparatstativens
profilpelarspår väljes de T‐spårsmuttrar som ingår. Om sidoförskjuten eller snedställd
montering önskas, välj flaskhållarkonsol beskrivna på sidor längre fram. Demontera
utrustning och apparatbord så att profilpelarspåret friläggs. Trä i flaskhållarens eller
konsolens löst sittande T‐spårsmuttrar och dra fast skruvarna väl efter platsbestämning.
Tillse att flaskan lätt kan träs i och ur. Justera flaskhållarens läge om nödvändigt. Krävs
att flaskan skall säkras ytterligare kan ett låsband beställas separat. Utför riskanalys!

Skötsel
Denna typ av tillbehör är mekanisk och tarvar ingen ingående beskrivning av skötsel
annat än vanlig renlighet. Tål alla vanliga rengöringsmetoder inom vården. Uppmärk‐
samhet skall dock iakttas på skadade delar som därvid skall åtgärdas. Skarpa kanter kan
uppstå om delar skadas eller lossnar och det är därför viktigt att åtgärda dessa så att
skador elimineras. Utför periodisk kontroll och underhåll för att ytterligt säkra funktion!
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BASIC flaskhållarkonsol för BASIC flaskhållare – Nr 513731
SmartFoot BASIC flaskhållarkonsol används samman med 2,5, 3 eller 5L BASIC gasflaskhållare för
offset‐ eller snedställt montage på både SmartFoot profilben, apparat‐ och dropprör.
Konsolen möjliggör en mängd alternativa monteringar, dels offset i sidled, dels sned‐
montering i olika vinklar. Offsetmonteringen används främst där krav finns att flaska
och hållare inte skall sticka ut åt en speciell sida. Snedmonteringen av flaskhållaren är
att föredra ur flera synpunkter. Bl.a. ett snabbt gasflaskbyte måste kunna ske utan
hinder för annan apparatur. I alla fall skall gasflaskan alltid kunna hanteras både
snabbt och säkert, utan större tankeinsats! Det är även möjligt att borra nya fästhål för
specialanpassning till annan utrustning.
Konsolen är helt symetriskt konstruerad så att den kan användas i såväl höger‐ som
vänstermontering. Snedmontering kan väljas i fyra olika vinklar, inräknat vertikal‐läge.
Lutning i ca 20°, 30°,40 och 50° medges med hjälp av denna konsol. Se bilderna nedan
för exempel. Önskas annan lutning är det möjligt för den medicintekniska avdelningen
att anpassa detta exakt. Önskas distansmontering i djupled, mer än den medföljande
10mm, finns distansmonteringssatser på 25 och 33mm med längre skruvar.
BASIC Flaskhållarkonsol kompl. med 10mm distans och skruvsats .... Artnr 513731
Distansmonteringssats 27mm distans och skruvsats................................ Artnr 513727
Distansmonteringssats 33mm distans och skruvsats................................ Artnr 513733
Till höger visas Konverteringssatser till SmartFoot Basic Flaskhållare för montering mot
runda vertikala rör. Består av ett par friktionsbeslag för montering mot 25, 30, 38, 40 eller
45mm apparatrör. Fastmonterade, sitter flaskhållaren bergfast och kan monteras vertikalt
eller något lutande. Se följande artikelnr: Ø25‐rör Nr 513725, Ø30‐rör Nr 513730, Ø38 Nr
513738, Ø40 Nr 513740 och Ø45 Nr 513745.

Monteringsinstruktioner
Montering utförs av sjukhusets medicintekniska avdelning. Före montering och
användning, läs noggrant igenom och förstå hela denna information samt den för
själva flaskhållaren. Betänk att stålflaskmodellerna är på väg att fasas ut ur det svenska
sortimentet! Alla våra äldre Basic flaskhållare för 5L syrgasflaska av stål som finns ute in‐
om vården, kan modifieras så att de nyare lättviktsfalskorna passar. Utföres enkelt av MTA
genom att beställa en L‐konsol och byta ut den gamla J‐formad konsolen. Noggrann
planering av fastsättningen är nödvändig med hänsyn till både användningssätt
samt tipprisk. För fastsättning mot runda apparat‐ och infusionsstativrör användes
SmartFoot friktionsbeslag enligt ovan, anpassade för aktuell diameter på röret.
Friktionsbeslag finns för Ø25, Ø30, Ø 38, Ø 40 samt Ø45mm rör. Friktions‐
beslagens halvor träs runt röret varefter skruvarna träs igenom och fastdrages
samman med valt fästhål i konsolen. För fäste mot apparatstativens profilpelarspår
väljes de T‐spårsmuttrar som ingår till flaskhållaren. Om sidoförskjuten eller
snedställd montering önskas, väljs den vinkel som flaskhållaren skall ha. Använd
distansrör enligt ovan där så anses nödvändigt. Demontera utrustning och appa‐
ratbord så att profilpelarspåret friläggs. Trä i konsolens löst sittande T‐spårsmutt‐
rar och dra fast skruvarna väl efter platsbestämning. Montera flaskhållaren på konsolen, före eller efter konsolmon‐
tering på stativet. Se till att flaskan lätt kan träs i och ur. Justera konsolens läge om nödvändigt. Om nödvändigt,
kan flaskan fastlåsas med ett enkelt spännband runt flaskhalsen.

Skötsel
Denna typ av tillbehör är mekanisk och tarvar ingen ingående beskrivning av skötsel annat än vanlig renlighet.
Uppmärksamhet skall dock iakttas av skadade delar som därvid skall åtgärdas. Skarpa kanter kan uppstå om delar
skadas eller lossnar och det är därför viktigt att åtgärda dessa så att skador elimineras.
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Hängkonsol ‐ för AGA flaskhållare med båg‐
fäste på SmartFoot stativ ‐ Nr. 513625, 513650
Inom vården används ofta 2,5l Oxygenflaskor monterade i AGA flask‐
hållare samt 3,5l LIV‐flaskor, båda med fast bågfäste. Flaskan kan då lätt
flyttas och hängas på sänggrind, gavel eller annan horisontell kant. Smart‐
Foot Hängkonsol är anpassad att användas på såväl SmartFoot droppsta‐
tiv som enkel‐ och dubbelpelarstativ. Konstruktionen medger att flaskhålla‐
ren hänger säkert fast utan svaj och skrammel. Hängkonsolsatsen består av
två kraftiga gummikutsar med ett nedre vinklat flaskstöd och monterings‐
tillbehör passande SmartFoot stativens profilben. Bilden nedan och t.h.visar
SmartFoot Hängkonsolsats som är enkel att montera på våra stativs profil‐
pelare. Övriga bilder visar bl.a. SmartFoot profilben med monterad häng‐
konsol och säkert upphängd AGA flaskhållare med bågfäste och flaska.
Finns även för asymmetrisk ensidesmontering! Hängkonsolfäste för 25 mm
dropprör har artikelnr Nr. 513625. Finns även för andra dimensioner.
Bilderna till höger visar Hängkon‐
solfäste för profilpelare på apparat‐
stativ, Nr 513650. Nedan bild visar
Hängkonsolfäste med friktionsbe‐
slag för 25mm dropprör Nr 513625.

Monteringsinstruktioner och användning
Montering skall utföras av kompetent personal, företrädesvis av sjukhusets medicintek‐
niska avdelning. Välj lämplig placering för Hängkonsolen. Eventuell apparatur avlägsnas
från apparatstativet och apparatbordet demonteras genom att lossa skruvarna med en 5mm
insexnyckel. Sitter annan utrustning i vägen i profilspåren flyttas dessa till annan lämplig
position. Först monteras flaskstödet med gummikuddarna genom att uppifrån trä i T‐
muttrarna med skruvarna i det yttre profilpelarspåret så som bilden ovan visar. Dra fast
detta med en 4mm insexnyckel, ca 15‐20cm från nederänden av flaskhållarens beräknade
nivå. Montera därefter gummikutsarna parvis i våg, genom att uppifrån trä i de ca 20mm
långa T‐muttrarna i främre och bakre profilpelarspår. Dra fast skruvarna i dessa med en
5mm insexnyckel, ca 35cm ovan det nedan monterade flaskstödet. Se till att båda
gummikutsar sitter i våg och att skruvarna dras fast så hårt att de bottnar i profilspåren!
Provhäng flaskhållare med bygelfäste och gasflaska. Återmontera övrig utrustning och
apparatbordet med väl åtdragna skruvar. Återmotera medicinteknisk apparatur.
För montering på droppstativsrör användes Hängkonsolfäste Nr 513625 med friktionsbeslag, se ovan bild t.v. samt
utförs i ungefär samma ordning som ovan. Finns även för 28, 30 och 38mm rör.
Användning av hängkonsolen får endast användas för avsedda flaskhållare! Rengöring utförs med vanliga
rengöringsmetoder. Skadade delar som äventyrar användning eller säkerhet, skall berörda delar ersättas.
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SmartFoot IVA‐skenor till apparatstativ och dropprör. ‐ Introsida
SmartFoot IVA‐skenor tillhandahålls i två huvudvarianter för våra profilben och
dropprör. – Dels finns den typiskt skandinaviska profilen med lutande ovankant
10x30mm, dels den internationella EU‐skenan med rektangulär profil 10x25mm. Se
illustrationerna t.h. Denna typ finner man alltid på sidorna av bl.a. operationsbord.
Många tillbehör och apparatur passar ibland båda typerna men det är viktigt att behovet klargörs för
korrekt typ, längd och monteringssätt. Till vänster nedan visas skandinaviska eller svenska IVA‐skenan
och till höger, flera IVA‐skenor med den internationella EU‐profilen. Den vänstra bilden visar även
möjlighet till varierande distansstycken. Följande sidor beskriver detaljutförande med artikelnr.

Alla SmartFoot IVA‐skenändar är försedda med rundade ändknoppar för skydd mot
personskador samt att fastsatt utrustning inte oavsiktligt kan glida av. – Se bild t.h.
Knopparna är väl fastskruvade och kan inte av misstag ramla av så som konventionella
enklare ändskydd av mjukplast. Generellt kan skenorna monteras mot både SmartFoot
profilben samt vertikala dropp‐ och pumpstativsrör, med eller utan distanser.
Kortare skenor kan monteras mot enkelt rör eller profilben. Vi
tillhandahåller friktionsbeslag för 25, 28 och 30mm rör. För
tyngre applikationer är de förstärkta för att klara sådana krav.
Friktionsbeslag finns även för 18, 20 och 38mm rör.
På SmartFoot profilben kan Excenter‐ och vinkelkonsoler
med och utan distans monteras efter önskemål. På bilden
t.h. visas SmartFoot apparatstativ med några typiska monte‐
ringsalternativ av IVA‐skenor. SmartFoot har utvecklat ett
heltäckande sortiment av modulkomponenter, se några på
nedan bilder. Standardlängder finns från 10 – 85cm längd
men kan specialbeställas efter önskemål. Nästan alla del‐
och modulkomponenter som ingår i kompletta stativ kan
beställas separat. Nedan visas några exempel.
Väggfästen

Vinkelkonsol

Excenterkonsol

Förstärkt friktionsbeslag

Vridenhet

Vidare finns olika typer av skruvklovar till
alla typern av IVA‐skenor. Dessa finns för
SuperFlex armsystem, slitsfästen och olika
skruvhål för apparatfästen.

Montering utförs av kompetent personal, företrädes‐
vis sjukhusets medicintekniska avdelning. Generellt
säkerhetstänkande vid montering iakttas med hänsyn
till stabilitet, allmän renlighet, sanerbarhet, säkerhet
och funktion så att risker som kan förutses undviks.

Rengöring sker med inom vården vanliga rengörings‐
metoder. Tillse regelbundet att skruvar och andra för‐
band som håller fast utrustning sitter säkert fast samt
att inga utstickande delar som medför risker för person‐
och eller egendomsskada finns. Skadade delar ersätts.
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SmartFoot – Gasflaskhållare till Proton akutbrits – Nr 513755
SmartFoot gasflaskhållarkonsol till EVAB Proton
akutbrits är framtagen för att säkra hantering av
exempelvis AGA 3L eller 2L LIV‐flaska när man
önskar fästa denna vid sängens huvudände.
Annan medicinteknisk utrustning kan enkelt och
säkert fästas på en IVA‐skena såsom sugkanister,
kateterhållare m.m. utrustning. Skenans infäst‐
ning är ergonomiskt utformad för ”krockfri” fast‐
sättning av utrustningen. Gasflaskhållaren är en‐
kelt flyttbar mellan olika sängar genom sin enkla
och säkra låsfastsättning mot sänggavelns ovala
rörstomme. Genom sin utformning säkerställs,
oavsett sängläge, att gasflaskan omöjligen oav‐
siktligt kan lossna eller falla av akutbritsen.
Hantering och bruksanvisning. Flaskhållarkonsolen är klar att användas och kan direkt hängas över sänggavelns huvudändes
ovala rörstomme. För den helt t.v. och lås fast de två låsrattarna med handkraft så att den sitter säkert fast. All hantering av
gasflaskan skall ske varsamt så att skador på flaskan undviks! Trä i gasflaskan snett uppifrån, hållande i flaskans handtag,
eventuellt samtidigt med vridande av flaskan försiktigt. Se till att den säkert glider ner i den rostfria polerade flaskhållaren samt
med bottenstödet i kontakt med flaskans flata botten. Fastlåsning behövs i regel inte men kan givetvis kompletteras med en
enkel spännrem om så önskas. Montera eventuell klove eller på annan erforderlig utrustning på IVA‐skenan. ‐ Ansluten slang
och annan hängande utrustning skall under alla förhållanden fästas på ett sådant sätt att de omöjligen tillåts släpa i golvet eller
ens i närheten av hjulen eller annan sängjusteringsanordning. Vid oförsiktighet kan detta i sig orsaka snubbelrisk eller annan
uppenbar risk för patient, personal eller skada på utrustning. Vid flaskbyte lossas ansluten gasutrustning och med fattning av
gasflaskans handtag, dras den försiktigt upp ur flaskhållaren. En viss vridning kan ev. behövas under losstagningen så att
flaskans ytbehandling inte skadas. Rengöring skall ske med vedertagen standardmetod inom vården. Periodisk teknisk kontroll
skall utföras på alla skruvförband och skador skall åtgärdas omgående!

Gasflaskhållare till Dolomite Futura 600 rollator – Nr 513761
SmartFoot gasflaskhållarkonsol till Dolomite rollatorer av olika typ. Gasflaskhållaren
har till uppgift att säkert hålla fast och hantera AGA 3L eller 2L LIV‐flaska. Likaså sä‐
kerställs hanteringen samtidigt som Dolomite‐vagnen skall kunna fällas samman för
transport, ‐ t.o.m. med gasflaskan monterad. Vid normal användning kan flaskan inte
falla ur. Flaskan kan dock ytterligare säkras genom att spännas fast med den fastsatta
spännremmen runt gasflaskans hals, under regulatorenheten. Spännremmen hängs
över flaskhållaren före isättning av gasflaskan.
Konsolen är konstruerad symetriskt vändbar och kan därför monteras med gasflask‐
ventilen åt valfritt håll. Normalt levereras den som på bilden intill. Utprovning har skett
med modell Futura 600 men torde sannolikt fungera lika säkert mot andra modeller ur
Dolomite‐serien. Får utprovas från fall till fall ur monterings‐ och säkerhetssynpunkt.
Gasflaskhållaren kan även kompletteras med dropprör och krokar och utarbetas då i
samråd med SmartFoot tekniker.
Montering. Utprovning och montering skall utföras av sjukhusets medicintekniker och i samråd
med behörig terapeut. – Vid montering skall vagnen vara helt felfri och nedan anvisningar följas
omsorgsfullt. Med vagnen uppfälld, placeras den på ett stabilt plant underlag. De två sidorören
är Ø25mm och det horisontella mellanröret Ø22mm. Konsolen skall monteras fast med hjälp av
motsvarande friktionsbeslag, märkta 25 resp. 22 inuti, enligt vidstående bilder. 8st M6x35 A4
syrafast insexskruv och mutter, vilka monteras samman med ramverk och konsol. Rikta in
beslagshalvorna runt ramverksrören med skruvarna och rikta in dessa mot den platta konsolens
hål. Låsvätska typ LockTite skall ovillkorligen användas vid monteringen av muttrarna på
skruvförbanden. Sidorullarna på bilden längst t.h. är tillbehör och är enkla att montera samt
offereras separat. De är avsedda att monteras löst roterbara ovanför det främre hjulparet och
underlättar förbipassage av hinder samt sparar omgivande väggar och höga golvsocklar effektivt.
Bruksanvisning. Hantering av gasflaska beskrivs i avsnittet ovan om gasflaskhållare för Proton‐sängen samt rengöring och
kontroll, gäller fullt ut även här! Flaskan skall låsas fast med den monterade säkerhetsremmen när det anses nödvändigt.
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SmartFoot IVA‐skenor – QMT ‐ svensk typ ‐ Nr. 520‐serien.

Sida 1

SmartFoot tillhandahåller en hel serie av olika utföranden av QMT skandinavisk eller
svensk typ av IVA‐skenor. De finns för fastsättning mot vägg, enkla o dubbla dropp‐
stativ, m.m. De kan levereras anpassade för montering på våra apparatvagnar med
enkla o dubbla profilben. Flera varianter av konsoler som medger otaliga monterings‐
alternativ, tvärs enkelbensprofiler samt förekommande bredder mellan dubbelbens‐
profiler. Vi levererar även med friktionsbeslag passande Ø25, 30 och 38mm. Skis‐sen
t.h. visar QMT IVA‐skena. De kännetecknas bl.a. av att minst 2 fritt löpande oförlorba‐
ra M6‐muttrar finns i spåret på baksidan för valfritt montage av beslag och fästpunkt.
520220 22cm. För valfritt montage.

520230 22cm. 2 excenterkonsoler för montering i dubbla profilbenspår, max C‐C 120mm.
520240 22cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör.
520250 22cm. Med friktionsbeslag för 30‐rör.
520270 25cm. För valfritt montage.

520280 25cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör.
520300 35cm. För valfritt montage.

520330 35cm. 2 excenterkonsoler för montering i dubbla profilbenspår, max C‐C 120mm.
520340 35cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör.
520350 35cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 25‐rör.
520370 35cm. Med friktionsbeslag för 30‐rör
520380 35cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 30‐rör
520360 35cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 25‐rör
520390 35cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.

520400 45cm. För valfritt montage

520420 45cm. 2 excenterkonsoler för montering i apparatstativens profilpelare.

520430 45cm. Med dubbla friktionsbeslag för 25‐rör.
520440 45cm. Med dubbla förstärkta friktionsbeslag för 25‐rör.
520470 45cm. Meddubbla förstärkta friktionsbeslag för 30‐rör.

520450 45cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 25‐rör
520480 45cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.
Fortsättning nästa sida!
Konsultera SmartFoot för lämpliga monteringsalternativ till era stativ och specialönskemål. Vi finner alltid en lösning!
130324 \SF\Info\520220‐520480‐QMT‐ IVA‐skenor‐Sida 1.docx

SmartFoot AB
Huvudkontor, konstruktion: Övre Åsvägen 3, 439 37 Onsala, Sverige
Showroom, Produktion och lager: Fasanvägen 55, södra gaveln, 434 91 Kungsbacka, Sverige
Tel: (+46 300 26357) 0300 26357, 0705 926357, Fax: 0300-29357 - www.SmartFoot.se - info@SmartFoot.se

SmartFoot IVA‐skenor – QMT ‐ svensk typ ‐ Nr. 520‐serien.

Sida 2

SmartFoot tillhandahåller en hel serie av olika utföranden av QMT skandinavisk eller
svensk typ av IVA‐skenor. De finns för fastsättning mot vägg, enkla o dubbla dropp‐
stativ, m.m. De kan levereras anpassade för montering på våra apparatvagnar med
enkla o dubbla profilben. Flera varianter av konsoler som medger otaliga monterings‐
alternativ, tvärs enkelbensprofiler samt förekommande bredder mellan dubbelbens‐
profiler. Vi levererar även med friktionsbeslag passande Ø25, 30 och 38mm. Skissen
t.h. visar QMT IVA‐skena. De kännetecknas bl.a. av att minst 2 fritt löpande oförlorba‐
ra M6‐muttrar finns i spåret på baksidan för valfritt montage av beslag och fästpunkt.
520500 55cm. För valfritt montage.

520510 55cm. 2 excenterkonsoler för montering i apparatstativens profilpelare.
520520 55cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör.
520530 55cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 25‐rör.
520550 55cm. Med friktionsbeslag för 30‐rör.
520560 55cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 30‐rör.
520540 55cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 25‐rör
520570 55cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.

520600 65cm. För valfritt montage.

520610 65cm. 2 excenterkonsoler för
montering i apparatstativens profilpelare.
520620 65cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör.
520630 65cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 25‐rör.
520650 65cm. Med friktionsbeslag för 30‐rör.
520660 65cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 30‐rör.
520700 75cm. För valfritt montage.

520710 75cm. 2 excenterkonsoler för
montering i apparatstativens profilpelare.
520730 75cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 25‐rör.
520760 75cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 30‐rör.
520800 85cm. För valfritt montage.
Denna skena kan levereras med valfritt beslag.
520900 95cm. För valfritt montage.
Denna skena kan levereras med valfritt beslag.
Fortsättning nästa sida med EU‐typ IVA‐skenor!
Konsultera SmartFoot för lämpliga monteringsalternativ till era stativ och specialönskemål. Vi finner alltid en lösning!
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SmartFoot IVA‐skenor – EU‐typ ‐ Nr. 521‐serien.

Sida 1

SmartFoot tillhandahåller en hel serie av olika utföranden av EU‐typ av IVA‐skenor. De
finns för fastsättning mot vägg, enkla o dubbla droppstativ, m.m. De kan levereras
anpassade för montering på våra apparatvagnar med enkla o dubbla profilben. Flera
varianter av konsoler medger otaliga monteringsalternativ, tvärs enkelbensprofiler samt
förekommande bredder mellan dubbelbensprofiler. Vi levererar även skenor med
friktionsbeslag passande Ø20, 25, 30 och 38mm. Skissen t.h. visar EU‐typ IVA‐skena. De
kännetecknas bl.a. av att minst 2 eller fler gängade M6‐hål finns på väl avvägd placering
för ett relativt fritt montage av beslag och fästpunkter. De kan i efterhand modifieras
med nya kundspecifika fästhål efter order, liksom helt andra längder, max 3m. Nedan visas vår kortaste
IVA‐skena utan ändknoppar och de andra bilderna visar att dessa skenor alltid levereras med 7mm di‐
stanser med beslagen så att klovar passar varsom helst utefter skenorna, även rakt vid sidan om beslag.

521210 10cm. För valfritt montage med försänkta M6 insexskruv. 4 hål C‐C 16,5mm, anpassade till våra
friktionsbeslag för Ø20 och 25mm.
521211 10cm. Med 7mm distanser och friktionsbeslag för 25‐rör.
521212 10cm. Med 7mm distanser och förstärkt friktionsbeslag för 25‐rör.
521210 20cm. 2 M6‐hål C‐C 39mm, exempelvis friktionsbeslag Ø30mm. För valfritt montage.
521220 20cm. 2 M6‐hål C‐C 33mm. exempelvis friktionsbeslag Ø25mm. För valfritt montage.
521222 20cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör.
521223 20cm. Med förstärkt friktionsbeslag för 25‐rör.
521280 20cm. Med friktionsbeslag för 30‐rör.
521290 20cm. Med förstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.
521310 30cm. 2 M6‐hål C‐C 33, 39 och 62mm, exempelvis friktionsbeslag. För valfritt montage.

521321 34cm – Oxylog‐skena. Med 25mm distanser, spårmuttrar och skruv

521330 30cm. 2 excenterkonsoler för montering i dubbla profilbenspår, max C‐C 80mm.
521340 30cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör.
521350 30cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 25‐rör.
521370 30cm. Med friktionsbeslag för 30‐rör
521380 30cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 30‐rör
521360 30cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 25‐rör
521390 30cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.
Fortsättning nästa sida!
Konsultera SmartFoot för lämpliga monteringsalternativ till era stativ och specialönskemål. Vi finner alltid en lösning!
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SmartFoot IVA‐skenor – EU‐typ ‐ Nr. 521‐serien.

Sida 2

SmartFoot tillhandahåller en hel serie av olika utföranden av EU‐typ av IVA‐skenor. De
finns för fastsättning mot vägg, enkla o dubbla droppstativ, m.m. De kan levereras
anpassade för montering på våra apparatvagnar med enkla o dubbla profilben. Flera
varianter av konsoler medger otaliga monteringsalternativ, tvärs enkelbensprofiler samt
förekommande bredder mellan dubbelbensprofiler. Vi levererar även skenor med
friktionsbeslag passande Ø20, 25, 30 och 38mm. Skissen t.h. visar EU‐typ IVA‐skena. De
kännetecknas bl.a. av att minst 2 eller fler gängade M6‐hål finns på väl avvägd placering
för ett relativt fritt montage av beslag och fästpunkter. De kan i efterhand modifieras
med nya kundspecifika fästhål efter order, liksom helt andra längder, max 3m.
521410 40cm. 2 M6‐hål C‐C 62mm, För valfritt montage.

521421 44cm – Oxylog‐skena. Med 25mm distanser, spårmuttrar och skruv, C‐C 40cm.

521430 40cm. 2 excenterkonsoler för montering i dubbla profilbenspår, max C‐C 80mm.

521440 40cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 25‐rör
521450 40cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.
521460 40cm. Med förstärkt friktionsbeslag för 25‐rör.
521470 40cm. Med förstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.

521510 50cm. M6‐hål C‐C 62mm samt C‐C 30 & 40cm. För valfritt montage.

521520 50cm. 2 excenterkonsoler för montering i C‐C 62mm. Ej bild.
521530 50cm. 2 excenterkonsoler för montering i C‐C 30 & 40cm profilbenspår.
521540 50cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 25‐rör
521550 50cm. Med dubbelförstärkt friktionsbeslag för 30‐rör.
521560 50cm. Med friktionsbeslag för 25‐rör ‐ C‐C 30cm.
521570 50cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 25‐rör rör ‐ C‐C 30cm.
521580 50cm. Med friktionsbeslag för 30‐rör rör ‐ C‐C 40cm
521590 50cm. Med förstärkta friktionsbeslag för 30‐rör rör ‐ C‐C 40cm
521610 60cm. M6‐hål C‐C 30 & 40cm. För valfritt montage.

521620 60cm. 2 excenterkonsoler för montering i C‐C 30cm.
521630 60cm. 2 excenterkonsoler för montering i C‐C 40cm.
521640 60cm. Dubbelförstärkta friktionsbeslag för 25‐rör, C‐C 30cm.
521650 60cm. Dubbelförstärkta friktionsbeslag för 30‐rör, C‐C 40cm.

SmartFoot tillverkar IVA‐skenor för väggmontage
efter önskemål!
Andra längder offereras på begäran!
Konsultera SmartFoot för lämpliga monteringsalternativ till era stativ och specialönskemål. Vi finner alltid en lösning!
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SmartFoot tillbehörskorgar för apparat‐ och droppstativ.
SmartFoot tillbehörskorgar – tillverkas i en mängd olika storlekar och utföranden, anpassade i första hand till SmartFoot
apparatstativ, pump‐ och droppstativ. Generellt gäller max 1,5kg belastning i varje korg, dock alltid med beaktande av tipprisk.
514401 Trådgallerkorg av svartlackerad ståltråd. Bredd, djup, höjd ca 35x25x19cm. Monteringshål C‐C
80cm och C‐C 30cm. Passande stativ med dubbel‐ eller enkelpelarprofiler. Har kraftig aluminiumkonsol
med skruv och spårmutter. Krokarna är extra tillbehör, Nr. 514402. Tvärmont. delningsvägg, 514403.
514425 Snabbklickfäste för 25mm dropprör ‐ för montering mot befintlig gallerkorg utan
förstärkningsram. Passar till befintlig avfallskorg, likt den t.h. och beskriven nedan.
514435 Avfallskorg av vitlackad ståltrådsram med snabbklickfäste till 25mm dropprör. Kraftigt utförande.
Storlek BxDxH 31x24x35cm. Lämpligt att användas med soppåsar. Lätt att snäppa av och klicka på nästa
stativstolpe! Använder fotbasen som understöd. Brutna ytterhörn gör att den inte hektar tag ofrivilligt.
514440 Trådgallerkorg av vitlackerad ståltråd. Bredd, djup, höjd ca 38x14x13cm, i övrigt som ovan. Dito
med friktionsbeslag för Ø25‐rör: 514441. Se bilden snett ner t.h!. Dito för Ø28‐rör: 514442. Dito för Ø30‐rör:
514443. Dito för Ø38‐rör: 514444. Tvärmont. delningsvägg: 514446. Längsgående delningsvägg: 514447.
514450 Trådgallerkorg av vitlackerad ståltråd. Bredd, djup, höjd ca 35x15x11cm, i övrigt som ovan.
Samma korg med friktionsbeslag för Ø25‐rör: 514451. Dito för Ø28‐rör: 514452. Dito för Ø30‐rör: 514453.
Dito för Ø38‐rör: 514454. Tvärmonterad delningsvägg: 514456
514459 Adapterplatta för stabil montering av alla tre ovan korgtyper passande i enkelt profilpelarspår.
Inkluderar skruvsats för montering. Ingen bild!
514460 Tre‐sektioners korg i blå supertålig PP‐plast. 19x6‐9x14cm. Korgen passar för montering på dubbelpelar‐
stativens vertikala tillbehörsplatta. Sektionsindelad i korgens framkant vilket medger att olika saker av medel‐
längd enkelt och överskådligt kan ställas upp.
514462 Oval korg i tålig mörkgrå PP‐plast. Invändig öppning ca 13x10x12cm, konisk neråt. Försedd med inåtböjt
sidofäste som förhindrar att den oavsiktligt faller av. Kläms exempelvis lätt fast runt en horisontell 10mm
handtagsprofil. Idealisk till våra SLIM PC 20 o 22 terminalstativ handtag och handscanner.
514510 Rostfri rund tillbehörskorg, enkel och robust för SmartFoot profilpelarspår.
Korgen är Ø11x 13cm med plan botten. Småhål hindrar smådelar att ramla ur.
5145108 Rostfri rund extra hög tillbehörskorg Ø11x 18cm. I övrigt som 514510. Även
nedan runda korgvarianter finns som 18cm höga! Lägg till ”8”!
514512 Rostfria runda korgpar hopkopplade. Kan monteras mot vertikal tillbehörsplatta eller mot profilpelar‐
spår. Fästskruvar ingår inte. Väljes separat! I övrigt som 514510.
514513 Rostfri rund trippelkorg. I övrigt som 514512
514521 Rostfri rund tillbehörskorg, som 514510 men med friktionsbeslag för
montering på Ø25‐rör. Se bild t.h. Finns även för andra rördimensioner.
514522 Rostfritt korgpar, som 514512 men med
T‐slitsskena. Passar standard slitsfästen.
514523 Rostfritt korgpar, tättmonterade och fastsättning med friktionsbeslag på Ø25‐rör. Se bilder
t.h. Kroken på den vänstra bilden är tillbehör.
514533 Rostfri tillbehörsskål med rundade kanter
240x180x55mm för egen specialmontering.
514534 Rostfri tillbehörsskål med rundade kanter
240x180x55mm med skruvklove för IVA‐skena.
514535 Rostfri tillbehörsskål med rundade kanter
320x220x55mm för egen specialmontering.
514536 Rostfri tillbehörsskål med rundade kanter
320x220x55mm med extralång skruvklove för
IVA‐skena.
Vi specialtillverkar även rostfria hålade RF plåt‐och trådkorgar och brickor efter kundspecifika krav!
Montering utförs av kompetent personal, företrädesvis av sjukhusets medicintekniska avdelning. Generellt säkerhetstänkan‐
de vid montering iakttas med hänsyn till stabilitet, allmän renlighet, sanerbarhet, säkerhet och funktion så att risker undviks,
som kan, eller i varje fall bör kunna förutses. Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder. Tillse regelbundet
att skruvar och andra förband som håller fast korgar och skålar sitter säkert fast samt att inga utstickande delar som medför
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SmartFoot rostfria korta dropprör och tillbehör.
SmartFoot korta dropprör och tillbehör – Har tagits fram för att monteras på bord och apparatvagnar.
Stamröret är 73cm högt och finns i en mängd utföranden med olika fastsättningssätt. Finns även med
60cm högt stamrör och teleskoprör med artikelnr. i kursiverad stil! Speciallängder offereras. Olika krokbredd
och fastsättning av krokarna på teleskopröret finns. De breda krokparen är framtagna för att undvika
spill på apparatur monterad på apparatbord. Stamrör kan köpas löst utan teleskoprör!

Ø40‐fot
med stopp‐
skruvar för
Ø25‐rör
Nr. 517201

Dropprör med demonterbar Ø40‐fot
med 25cm brett
med 45cm brett
krokpar
krokpar
73cm! Nr. 517732
Nr. 517734
60cm! Nr. 517632
Nr. 517634

Dropprör med fast Ø36‐fot
Dito
med 25cm brett
med 45cm brett
krokpar
krokpar
Nr. 517742
Nr. 517744
Nr. 517642
Nr. 517644
Teleskoprör
Ø13x365mm
Nr. 158365
Ø13x590mm
Nr. 158590

Droppkrokspar 25cm
fast montage med stoppskruv
på Ø13‐rör. Nr. 161134

Droppkrokspar 45cm
fast montage med stoppskruv
på Ø13‐rör. Nr. 161334

Droppkrokspar 25cm ‐ för
justerbar höjd med stjärnvred
på Ø13‐rör. Nr. 161234

Droppkrokspar 45cm ‐ för
justerbar höjd med stjärnvred
på Ø13‐rör. Nr. 161434

Teleskoprör
Ø13x730mm
Nr. 158730

40cm undre stamrörsförlängning – för
vertikal montering under apparatbord.
Demonterbar! Nr. 517410

Montering utförs av kompetent personal, företrädesvis sjukhusets medicintekniska avdelning.
Generellt säkerhetstänkande vid montering iakttas med hänsyn till stabilitet, allmän renlighet, sanerbarhet,
säkerhet och funktion så att risker som kan förutses undviks. Vid fastdragning på bord skall fästskruven dras åt
rejält så att stamröret inte ofrivilligt kan rubbas. Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder.
Tillse regelbundet att skruvar och andra förband som håller fast utrustning sitter säkert fast samt att inga
utstickande delar som medför risker för person‐ och eller egendomsskada finns. Skadade delar ersätts.
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SmartFoot Utbyggnadskonsol för dropprör och tillbehör – Nr 517050
SmartFoot Utbyggnadskonsol för dropprör ‐ har tillkommit
bl.a. för att montera ett eller flera dropprör ett stycke bakom
eller vid sidan om apparatbordskanten. Detta erbjuder större
aktiv yta för annan apparatur, utan att för den skull öka di‐
mensionerna på apparatbordet. Den kan även användas som
annat apparatfäste tillsammans med lämplig adapter. Konso‐
len består av ett kraftigt beslag som bultas fast på apparat‐
bordskantens undersida efter att hålen borrats. Det är enkelt
att montera, om det inte beställts i samband med nyleveran‐
sen. På bilden t.h. visas ett skräddarbyggt stativ med dubbla
dropprör på utbyggnadskonsol, WideFoot fotbas med omvän‐
da hjulskenor, dubbla gasflaskhållare, fäste för Datex, Dash,
monitorer, fällbart skrivbord, m.m.

Monteringsinstruktioner
Montering utförs av kompetent personal, t.ex. av sjukhusets me‐
dicintekniska avdelning. Utbyggnadskonsolen är enkel att montera,
och det krävs endast borrning av Ø8,5mm hål i apparatbordets
kant. Några riktlinjer för platsval bestäms av funktionsönskemål
och annan utrustning som skall monteras samman. T.ex. vid par‐
montering av två dropprör. Det är då lämpligt att välja jämna mått
mellan dessa dropprör så att t.ex. IVA‐skenor med förutbestämda
C‐C‐mått medger att enkel montering uppnås, exempelvis C‐C 300
mm. Ev. demonteras handtaget om det sitter i vägen. Vid monte‐
ring, iaktta följande normalmonteringsråd: Uppmärkning av borr‐
hål kan göras genom att konsolens skruvförband avlägsnas, samt
denna fasthålles på bordet för att märka ut hålen. Alternativt
använd vidstående måttritning, som i detta fall visar sidomontering
ovanpå ett profilben. Hålen skall vara försänkta från ovansidan lite
mindre än Ø18. Dra fast konsolen med skruvförbanden omsorgs‐
fullt. Montera droppröret eller tillbehöret lika omsorgsfullt. Till sist,
utför riskanalys och utför anvisningar så att tänkbara risker undviks
och ange intervall för löpande kontroll och underhåll!

Skötsel och underhåll.
Rengöring sker med inom vården vanliga rengöringsmetoder. Tillse att bultförband är väl dragna.
Skadade delar ersätts.
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Dokumentfack till apparatstativ ‐ Nr. 514621 – 514623 – 514624 Nya nr!
Dessa dokumentfack är avsett att monteras mot olika ty‐
per av SmartFoot apparatvagnar. Dokumentfacket är lätt
demonterbart för rengöring med två enkla rattvred, åt‐
komliga på motsatt sida av tillbehörsplattan. Genom att
dokumentfacket inte bygger ut något på vagnen är det
främst avsett att sitta på vagnens framsida. Facket kan
dock monteras på valfri sida så att det inte hindrar annan
utrustning. Facket består av en transparent skiva av
obräckbar Polycarbonatplast (PC) samt fästdetaljer. Upp
till 10mm tjock dokument kan placeras i facket. Det är
lätt att sticka ner fingrarna bakom, böja ut skivan måttligt
och dra upp dokumenten.
Dokumentfack Nr. 514621 är specialanpassat till enkelpelarstativ och
har en egen bakgrundsplatta med två vertikala spårmuttrar o skruv,
passande SmartFoot profilpelarspår (ingen bild). Dokumentfack Nr.
514623 passar dubbelpelarstativen med C‐C‐måttet 30cm och Nr. 514624
passar motsvarande bredare stativ med C‐C‐måttet 40cm. ‐ För doku‐
mentfack anpassade till droppstativ, kontakta oss.
Montering
Packa upp och demontera rattarna och ev. skyddsfolie. Kontrollera att
monteringen inte kommer att hindra annan utrustnings funktion. Doku‐
mentfacket för SmartFoot enpelarstativ, Nr .514621 kan monteras direkt i
Smartfoot profilbensspår med hjälp av medföljande monteringsskruvar
och profilmuttrar. Demontera apparatbord och övriga detaljer, varefter
dokumentfackets bakstycke monteras fast på önskad plats. Återmontera
övriga delar.
För dokumentfack till dubbelpelarstativ, märk ut och borra hål i den
vertikala plastplattan enligt vidstående skiss. Måttet inom parentes avser
montering av extra brett dokumentfack på stativ med profilpelarens
inbördes centrumavstånd av 40cm. Grada av hålen. Provmontera, ev. från
båda sidor. Skruva på rattarna och dra åt måttligt med fingerkraft.
Ovan beskrivning avser att bäst förstå montering och användning. Sjuk‐
husens Medicintekniska avdelning, som i vanliga fall servar medicintek‐
nisk apparatur, bistår under ansvar att tillbehör monteras på ett betryg‐
gande sätt samt om möjligt återrapporterar avvikelser och övriga tvek‐
samheter innan utrustning tas i bruk. Vi som konstruktör och tillverkare
är i alla lägen tacksamma för återrapportering av såväl positiva som nega‐
tiva erfarenheter. Allt för att föra utvecklingen framåt.
Riskbedömning
Vår bedömning är att detta tillbehör inte utgör annan risk än möjligen viss klämrisk för små barns
fingrar och möjligen att monteringsratten är så liten att den kan stoppas i munnen på små barn! Det bör i
så fall övervägas att montera större rattar, alternativt fast montering med låsmuttrar!
Rengöring och underhåll. Pärmfacket rengöres med inom vården vanliga
rengöringsmedel och metoder. Underhållet inskränker sig till att eventuella skador
åtgärdas och fästanordningar tillses regelbundet.
OBS nya artikelnr!
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Pärmfack – Nr. 514630 ‐ Nytt nr!
Detta Pärmfack är avsett att monteras mot profilpelarsspåren
på en SmartFoot apparatvagnar med dubbelpelare C‐C 30cm.
Pärmfacket är så konstruerat att det är lätt att komma åt för
rengöring. Pärmfacket skall företrädesvis monteras på
apparatställets bredare baksida, längst ner mot fotbasens tvär‐
balk. Facket kan dock monteras på valfri sida eller höjd så att
det inte hindrar annan utrustning. Pärmfacket består av ett
kraftigt undre pärmstöd, en transparent skiva av mycket tålig
Polycarbonatplast (PC), två par av olika längd distanser samt
fästdetaljer. Upp till 8cm tjock pärm kan placeras i facket. Det
är lätt att sticka ner handen bakom för att dra upp lösa
detaljer. Rätt monterad, lutar den transparanta skivan något
utåt i överkant för att underlätta i‐ och uttagande av pärm. Åt
vardera sidan finns större öppningar för lätt rengöring.
Montering
Sjukhusets medicintekniska avdelning är behjälplig vid monte‐
ring av detta tillbehör. Identifiera delarna mot bilder och detalj‐
listan. Kontrollera att monteringen inte kommer att hindra
annan utrustnings funktion. Pärmfacket är avsett för montering
mot apparatställets baksida i profilpelarspåren. Vi gör antagan‐
det att ingen utrustning sitter i vägen i pelarspårens nedre del,
ca 30cm från fotbasens tvärbalk. Apparatbordet demonteras
från profilpelaren med en 5mm insexnyckel. Annan utrustning
som hindrar monteringen demonteras. Börja med att montera
det undre Bottenstödet ”A” med skruvarna ”I” och T‐spårsmut‐
trarna ”F” trädda i profilpelarspåren. Dra fast vågrätt ca 3‐9cm
från fotbasens tvärbalk. Den transparenta skivan ”H” har 4
symetriskt fördelade fästhål. Sätt på brickor ”G” på skruvarna
”D” (M6x80), trä dessa igenom skivans nedre hål samt igenom distanserna ”B” (Ø25x65). Skruva på T‐
spårsmuttrar ”F” på var skruv, löst. Upprepa på samma sätt med de längre distanserna ”C” (Ø25x75),
skruvarna ”E” och spårmuttrarna ”F” i de övre hålen av skivan. Trä ner skivan med skruvar, brickor,
distanser och T‐spårsmuttrar i profilpelarspåren. Dra fast skruvarna måttligt så att skivans nederkant
hamnar horisontellt någon cm ovanför eller mitt för bottenstödet efter önskemål. Distanserna skall nu
”tränga” ut skivan ca 1cm i överkant. Återmontera övriga detaljer och apparatbord.

Detaljlista
Benämning
A Bottenstöd
B Distans kort
C Distans lång
D Skruv kort

material
dimension antal
Svart PE
20x60x330 1
Svart POM
Ø25x65
2
Svart POM
Ø25x75
2
Rostfri
M6x80
2

Benämning
material
dimension antal
E Skruv lång
Rostfri
M6x90
2
F T‐spårsmutter Aluminium M6
6
G Bricka stor
Rostfri
Ø6,5x18
4
H Transp. skiva PC
3x280x340
1
I Skruv till stöd Rostfri
M6x60
2

Riskbedömning. Vår bedömning är att detta tillbehör inte utgör risk, rätt monterad på SF apparatställ.
Rengöring och underhåll. Pärmfacket rengöres med inom vården vanliga rengöringsmedel och meto‐
der. Underhållet inskränker sig till att eventuella skador åtgärdas och fästanordningar tillses
regelbundet.
OBS nytt artikelnr!
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Pärmfack PC – Nr. 514631 – 514632
SmartFoot Pärmfack PC – är främst avsedd att
monteras mot en vertikal yta. T.ex. på SmartFoot
breda apparatvagn eller pumpstativ med dubbelpe‐
lare Därigenom erhålles sidostöd så att pärmar och
dokument hålls säkert. Sidostöd finns som tillbe‐
hör. Pärmfacket är konstruerat i ett stycke av trans‐
parent, obräckbar Polycarbonatplast (PC). Fram‐ och
baksida är olika höga med symetriska fästhål och
medger valfritt monteringssätt. De helt släta ytorna
och rundade kanter bidrar till lätt rengöring.
Bredden är 34cm och invändigt djup drygt 7cm, väl
anpassat till en normaltjock pärm på högkant. Fram‐
och bakkant är 17 resp. 20cm hög. Fästhålen är 10cm
från underkant och 30cm mellan hålen med runda
sidostöd. Ej med på bild! Pärmfacket kan levereras
fastmonterat efter specifika önskemål. Brickor med
M6‐skruv och spårmuttrar ingår. Utvändiga sidostöd
finns som tillbehör för andra monteringssätt.
Pärmfacket Nr 514631 monteras enkelt mot exempel‐
vis vår 6‐ eller 9‐facks ellist baksida (181750 och 58).
Se bilderna t.h. och nedan. Det kan även enkelt
monteras mot en vertikal tillbehörsplatta på våra
breda WideFoot apparatstativ eller mot en IVA‐
skenas baksida, med eller utan distanser. Pärmfacket
kan även monteras mot SmartFoot D‐droppstativ
med våra friktionsbeslag. Pärmfack Nr 514632 kan
monteras lätt avtagbart för maskindiskning med
hjälp av specialbeslag som lätt monteras i profilspår
på våra apparat‐ och terminalstativ.
Montering
Sjukhusets medicintekniska avdelning är behjälplig
vid montering av detta tillbehör. Kontrollera att
monteringen inte kommer att hindra annan utrust‐
nings funktion. Marginella lägesjusteringar kan gö‐
ras med stora brickor samt konsoler vid behov. Ev.
nya hål skall borras med korrekt arbetsmetod och
försänkas väl. Brickor används alltid. Drag fast
skruvar måttligt!
Riskbedömning. Vår bedömning är att detta tillbehör inte utgör risk, rätt monterad på SmartFoot
pumpstativ och apparatställ.
Rengöring och underhåll. Pärmfacket rengöres med inom vården vanliga rengöringsmedel och
metoder. Underhållet inskränker sig till att eventuella skador åtgärdas och fästanordningar tillses
regelbundet.
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Demoplattform med kort dropprör – Nr. 517792
SmartFoot Demoplattform är ett utmärkt komplement för överskådliga
apparatdemonstrationer och utbildning i apparathantering. Den består
av en bordsplatta med ett komplett 40cm kort dropprör med enkelt
krokpar som grundmodell. Den mjukt utformade bordsplattan är 25x35‐
cm med filttassar under, väger ca 2,3kg och utgör därmed ett stadigt
fundament för kortare dropprör med utrustning.
Som standard levereras Demoplattformen med ett lätt demonterbart
stamrör med låsvred till ett kort teleskoprör med enkelt krokpar.
Plattformen är försedd med två valbara fästhål för stamrörsfoten, som
monteras permanent med en försänkt M8 bult, beroende på olika
apparaters tyngdfördelning. Droppröret plockas lätt isär vid behov från
den stadiga stamrörsfoten med en enkel 3mm insexnyckel. Kan även
levereras med ett enkelt skruvvred när utrustningen frekvent behöver
demonteras. Teleskopröret kan justeras till en maxhöjd av ca 77cm över
bordet. Pumpar och annan apparatur med eventuella vätskepåsar på
sammanlagt upp till 10kg kan monteras med rätt avvägd tyngdfördel‐
ning. Kan även levereras med 73cm stamrör, med artikelnr 517793!
Naturligtvis kan vi leverera en mängd tillbehör, t.ex. IVA‐skena, tillbe‐
hörsfästen, m.m. som kan fästas på stamröret, av vilka några visas nedan.
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SmartFoot korgar och tillbehör till Allytec Glidescope m.fl. rullstativ.
Smartfoot har utvecklat en serie tillbehör till
Glidescope på rullstativ, i nära samarbete med
anestesipersonal och Allytec AB. Serien består
av SmartFoot Intuberingsledarkasetter och
korgar med tillbehör. Glidescope Rigid Stylet
intuberingsledare sitter säkert och lättåtkom‐
ligt, samtidigt hygieniskt i kasetterna

Samlar allt
på ett ställe!

Nr 855425 – Intuberingsledarkasett med Ø28mm stolpbeslag ‐ Med arm och friktionsbeslag
för fäste mot Glidescope rullstativ. Ergonomisk utformning för säker förvaring av dubbla intu‐
beringsledare. Lätt att se innehållet, lägesjustera och rengöra. Se bilderna ovan.
Nr 855317 – Tillbehörskorg till Glidescope rullstativ.
Stor tillbehörskorg, 35x20x15cm med Ø28mm frik‐
tionsbeslag, anpassad till vidstående stativ. Lättöve‐
rskådlig hantering av sterilförpackade tillbehör.
Nr 855426 – Tillbehörskorg som nedan Nr 855428,
men med Ø20mm friktionsbeslag.
Nr 855427 – Tillbehörskorg som nedan Nr 855428,
men med Ø25mm friktionsbeslag.
Nr 855428 – Tillbehörskorg med kasetter för dubbla Intuberingsledare. – Se ovan bilder
Stor tillbehörskorg, 35x20x15cm med dubbla kasetter för intuberingsledare. Ø28mm friktions‐
beslag för fäste mot Glidescope rullstativ. Lätt att se innehållet i, lägesjustera och rengöra.
Nr 855430 – Adapterhållare
Passande ovanstående korgar. Lätt att monte‐
ra med tillhörande skruv och låsband. Adap‐
tern sitter säkert fast, med adaptertexten väl
synlig genom ett fönster och kablarna helt ur
vägen. Adaptern sätts i hållaren med kablarna
neråt, på ett sådant sätt att kabelkontakten
svårligen kan dras ut
av misstag. Inkräktar
inte på korgens insida.
Levereras för eget mon‐
tage, i de f.n. befintliga
hålen i ovan korgar.
Montering utförs enkelt med en vanlig 5mm insexnyckel och enkel tång. Generellt säkerhetstänkande vid
montering iakttas med hänsyn till stabilitet, renlighet och funktion så att risker undviks. Rengöring sker med inom
vården vanliga rengöringsmetoder. Tillse regelbundet att skruvar och andra förband som håller fast korg och
kasetter sitter säkert fast samt att inga utstickande delar som medför risk för person‐ och egendomsskada finns.
Skadade delar ersätts. SmartFoot har reservdelar som enkelt beställs genom E‐post eller ett telefonsamtal. 120222
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Tillbehörskrokar, kabel‐ och slangklämrack ‐ Nr. 522011‐522048
SmartFoot tillhandahåller en hel serie av upphängningskrokar, kabel‐ och slang‐
klämrack som kan monteras på alla tänkbara sätt. De kan i de flesta fall monteras
mot olika vertikala rör mellan Ø20, 25, 30, 38, 40 och 45mm. Montering kan även
anpassas till våra apparatstativs profilbenssår samt mot alla förekommande typer
av IVA‐skenor och väggmontage. Fler kroktyper finns och tas fram vid behov.
522011 Kabelkrok av kromat stål för montering på SmartFoot Apparatstativ av alla slag med
profilben. Levereras med 25mm distansstycke. Höjd ca 180mm.
522012 Kabelkrok av vit plast för montering på bl.a. SmartFoot Tvärkonsoler för elut‐tagslister.
Ingår som standard i fler av våra produkter. Höjd ca 150mm.
522015 Kabelkrokspar med skruv och brickor för montering på
flera av våra tillbehörskorgar.
522021 Tillbehörskrok, stor. För exempelvis Rubensblåsa eller Revivator. Passar i SmartFoot
profilbensspår, böjbar, låsbar och justerbar i höjdled. Försedd med sigillhål för sterilsäkring av
tillbehör.
522023 Tillbehörskrok, stor. Monterad på standard T‐skena 54x30x5mm. Passar i standard slitsfäs‐
ten. I övrigt som ovan.
522024 Maskhållarhylla med friktionsbeslag för 25‐rör. Hyllplatta med
16mm centrumstav med plats för 3 normalstora inhalationsmasker.
Avsedd att monteras på dropprör till transportvagnar.

522027 Slangkrok Mini. Enkelt att kveila upp syrgasslangen. Med 25mm friktionsbeslag.
522028 Slangkrok Maxi. Enkelt att kveila upp längre syrgasslang. Med 25mm friktionsbesl.
522040 Klämrack 22cm för kablar och slang. Med mon‐
teringshål för väggmontage. Kan även monteras med dub‐
belhäftande tejp. Horisontell skena med positioner för 8
klenare slangar och kablar.
522041 Klämrack 15cm för kablar och slang. Med friktionsbeslag till Ø25‐rör.
Horisontell skena med positioner för 5 klenare slangar och kablar. 2 extra
krokar på baksidan för grövre kablar. Se bild längst t.h. för typsikt montage.
522042 Klämrack 22cm för kablar och slang. Med friktionsbeslag till Ø25‐
rör. Horisontell skena med positioner för 8 klenare slangar och kablar. 2
extra krokar på baksidan för grövre kablar.
522043 Klämrack 30cm för kablar och slang. Med friktionsbeslag till Ø25‐rör. Horisontell skena med
positioner för 11 klenare slangar och kablar. 2 extra krokar på baksidan för grövre kablar.
522044 Klämrack 44cm för kablar och slang. Med monteringshål för vägg‐
montage. Kan även monteras med dubbelhäftande tejp. Horisontell skena med
positioner för 19 klenare slangar och kablar.
522045 Klämrack 44cm för kablar och slang. Med monteringsskruv och distanser
passande SmartFoot apparatstativ med C‐C 30 och C‐C 40cm profilbensavstånd.
Horisontell skena med positioner för 19 klenare slangar och kablar.
522047 Klämrack 44cm för kablar och slang. Med dubbla friktionsbeslag för Ø25‐
rör C‐C 30cm. Passar D‐stativ.
522048 Klämrack 44cm för kablar och slang. Med dubbla friktionsbeslag för Ø30‐
rör C‐C 40cm. Passar SmartFoot IC ‐ D‐Pumpstativ.
Konsultera SmartFoot för lämpliga krok‐ och Klämrack till era stativ och specialönskemål. Vi finner alltid en lösning!
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SmartFoot – generella monterings‐ och skötselinstruktioner
Montering och service av SmartFoot fotbas
Verktyg för montering av SmartFoot fotbas: 13mm block‐ eller hylsnyckel med förlängt skaft, 8mm lång insexnyckel med ʺkulaʺ i långa änden. Den
korta änden måste avkortas av så att den kan nå in i hjulhuset på 75‐hjul standarhjul. Övriga högkvalitativa verktyg rekommenderas. 25mm
Distanshylsor monteras mellan Hjulskenor och Tvärbalk och de långa ändarna vänds normalt framåt till en plogspets. Se bilden ner, t.v. Finjustera
vinkeln mellan tvärbalk och hjulskenor så att skenorna är parallella mot tvärbalkens sneda ändar. Vid flera monteringar utnyttjas den först monterade
SmartFoot fotbas som jigg för vidare monteringar. Montera härefter hjulen och ev. bromsade hjulpar i den breda bakänden. Samtliga förband dras
till 24‐27Nm. Vissa av våra SmartFoot fotbaser har justerbar vinkelinställning och har särskilda instruktioner för dessa.
Montering av SmartFoot RF, rostfria olika höjder Dropprör samt olika typer krokpar.
Samtliga olika höga standard stamrör är Ø25mm. Vissa höjder kan levereras i Ø30 och 38mm. I övre änden finns en låsratt för det justerbara teleskopröret,
Ø13mm. I vissa teleskoprörs toppände finns en försänkning i sidan för låsskruv till det fasta krokparet som dras fast hårt med en 4mm insexnyckel. Under
krokparet skall en ca 15mm lång mjukplasthylsa träs på teleskopröret, som en stötdämpardistans. Teleskoprör med dubbla krokpar medför att den
nedersta kan justeras individuellt med låsratt. Under detta par skall monteras en flyttbar mjukplasthylsa.
Montering av enkla eller dubbla Dropprör på SmartFoot fotbas, beroende på exempelvis pumprack och annan tung utrustning samt kvadratiska rör.
Mellan Stamröret och fotbasens tvärbalk skall en stor stödbricka med rörstyrning monteras och riktas in mot tvärbalkens fästhål i fotbasen. M8x30
eller längre insexskruv med liten bricka träs i från fotbaserns tvärbalks undersida och drages åt med ca 25Nm efter att stamrörets riktats in efter
önskemål. När dubbla dropprör monteras på samma fotbas, skall övre rund tvärkonsol och tvärkonsol med handtag monteras på Stamrören först.
Detta underlättar montering med rätt vinkling av dropprören på tvärbalken. Tvärkonsolen skall normalt monteras med handtaget bakåt mot
fotbasens breda ände liksom låsrattarna för teleskoprören. Pumpstativ och IC intensivvårds pumpstativ har alltid fotbasen monterad som
WideBack! IC‐stativen har alltid grövre Ø30mm Stamrör och ett annat kroksystem samt en 10cm bredare och tyngre fotbas, s.k. WideFoot. Dessa
levereras med en eller två EU‐normerad IVA‐skena (25x10mm) med friktionsbeslag. Dubbelbreda helkullagrade 100mm hjul passar endast på fotbas
av WideFoot‐typ! Montering av våra kvadratiska eloxerade aluminiumstamrör för spårmuttrar utförs i samråd med SmartFoot tekniker.
Användnings och skötselinstruktioner
SmartFoot stabila stativ med tillbehör är framtagna efter önskemål och hårda krav från sjukvården. De är i stort tillverkade av rostfria material samt
smart formgivna att inte fastna mot kanter och föremål. De är från grunden konstruerade för att eliminera vältrisk och möjliggöra utrymmesbespa‐
rande staplingsmöjlighet i förråd eller korridor. Dessutom konstruerade så att ett minimum av kanter och onödiga spår m.m. finns, allt för att
effektivt förhindra skador, ansamling av bakterier och smuts. Var därför noga med att förhindra skador eller andra skrapmärken uppkommer på de
olika delarna. SmartFoot fotbas med samtliga typer av medicintekniska stativ samt alla varianter av originaltillbehör, i varje form av kombina‐
tion, får endast användas för därtill avsett ändamål inom sjukvård! Varje annan form av användning är otillåten och kan därmed även riskera
person‐ och eller egendomsskada! Vid montering och användning av från SmartFoot icke levererade eller godkända tillbehör, övergår produktan‐
svaret helt till användaren, gällande hela det medicintekniska stativet! Max belastning på varje normalbred krok är 25N (2,5kg). För 450mm bred
krok, gäller max 15N (1,5kg). Vissa kroksystem är godkända för mer än 50N (50kg). Sammanlagt får SmartFoot standard droppstativ belastas med
maximalt 250N (25kg) utrustning, jämnt balanserat! SmartFoot apparatstativ och droppstativ är tippsäkra väl inom de föreskrivna bestämmelserna
om minimum 10° lutning med återgående till stationärt läge med normalt fördelad last. Överlasta eller snedbelasta aldrig stativen så att vältrisk
föreligger! SmartFoot med dubbla droppstativ har alltid en extratung fotbas och klarar därmed mer utrustning om de fördelas på rören så lågt ner
som möjligt. Vissa stativmodeller är avsedda för mer än 1000N (100Kg) men är då tydligt märkta härför eller enligt särskilda medföljande instruktio‐
ner. Rengöring av SmartFoot droppstativ och tillbehör skall ske med inom sjukvården vanliga rengöringsmedel och metoder. Standardhjulens
glidlager skall periodvis demonteras, rengöras, smörjas och återmonteras. Vissa av våra D‐hjul är helkullagrade och beräknat underhållsfria
Montering av medicinteknisk utrustning på SmartFoot fotbas och stativ.
Utrustning som skall sitta på SmartFoot stativ skall alltid monteras funktionellt och säkert mot det rostfria stamröret med hänsyn till funktionsönske‐
mål, stabilitet, tippsäkerhet, servicebarhet och säker fastsättning. På fotbasen kan även tyngre tillbehör som skyddstrafo monteras. All apparatmon‐
tering skall utföras så att fullständiga ballanseringskrav uppnås enligt direktivet som omnämns ovan! I övrigt hänvisas till den information som
medföljer respektive utrustning samt god yrkeskunskap och dokumenterad riskanalys och serviceintervall som utförs av sjukhusets medicintekniker.
Detaljlista på SmartFoot fotbaser i olika utföranden samt tillbehör. Mått i mm.
1 Tvärbalk av eloxerad aluminium eller rostfritt utförande BxL ca 100x470.
2 SmartFoot etikett 40x40.
Nedan skiss t.v. visar standardmontering! T.h. för pumpstativ!
3 Hjulskenor, lätt eller tung typ. Länd ca 570.
4 Distanshylsa Ø25x25.
5 Skruv FS M8x70 rostfri.
6 Bricka Ø8,4 rostfri.
7 Mutter M8 rostfri.
8 Skruv insex M10x20 – FZ.
9 Std obromsade länkhjul 75x20. Bygghöjd 98.
10 Rostfria obromsade länkhjul 75x20 Bygghöjd 98.
11 Bromsat std länkhjulpar 75x20. Bygghöjd 98.
12 Rostfritt bromsat länkhjulpar 75x20. Bygghöjd 98.
13 WideFoot 10 rostfri tvärbalk Dim. ca 10x100x570.
14 WideFoot 15 rostfri tvärbalk Dim. ca 15x100x570.
15 VB-skruv M8x70 rostfri (till WideFoot 10 tvärbalk.
16 VB-skruv M8x75 rostfri (till WideFoot 15 tvärbalk.
17 Skruv insex M10x20 rostfri (till rostfria länkhjul).
18 Avledande antistatlänk. Passar samtliga SmartFoot fotbas.
20 Helkullagrat 75x58. Obromsat D-hjul, låg bygghöjd 78.
21 Helkullagrat 100x82. Oromsat D-hjul, bygghöjd 119.
22 Helkullagrat 100x82. Obromsat D-hjul, låg bygghöjd 103.
26 Helkullagrat 75x58. Kick-bromsat D-hjul, låg bygghöjd 78.
27 Helkullagrat 100x82. Kick-bromsat D-hjul, bygghöjd 119.
33. Skruv insex M10x70 – Fzb, för 21 & 27.
28 Helkullagrat 100x82. Kick-bromsat D-hjul, låg bygghöjd 103.
34 Skruv insex M10x60 – Fzb, för 22 & 28.
32 Skruv insex M10x50 – Fzb, för 20 & 26
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