SmartFoot Nyheter i korta drag‐ Många fler finns!

Ja. Vi kan!
SuperFlex 100 – är ett extra brett och stabilt klovfäste för tyngre
apparatur som behöver fästas på ett stabilt och säkert sätt på
IVA‐skenor. Olika modeller finns både för enkla och dubbla
vägghängda skenor. En modell finns för bordskantmonterad
IVA‐skena. En stabil kort hylla ca 100x80mm med ett 6mm
fästhål är standard. Under det ca 100mm breda klovfästet finns
ett vertikalt stödben med justerbar gummifot. Det ingår även
olika utbytbara förlängningar. Dessa medger varierande väggavstånd både för enkel‐ eller parallell‐
monterade IVA‐skenorna. Se nedersta bilderna. Alla kombinationer av armar är vridbara runtom!
Till dessa klovar kan sedan vridbara enkla eller dubbla armkombinationer monteras eller en direkt‐
monterad apparat med vridbart adapterfäste. Några visas nedan. – Flera utvecklas efter hand.

För enkelhängd IVA‐skena på
vägg finns modell Nr 512550. Nedan.

För bordkantmonterad IVA‐skena
används modell Nr 512560. Nedan.

Visa detta till er Medicintekniska avdelning då ni
behöver hjälp att montera nödvändig utrustning på era
vägg‐ eller bordskantmonterade IVA‐skenor. Vi räknar
med att detta system klarar en maximal apparatvikt av
12kg! – Vi är i färd med att verifiera detta och ett
utförligt tillbehörsprogram på ett överskådligt sätt.
För parhängda IVA‐skenor på vägg finns modell Nr 512556. (ej avbildad!)
Enkla och dubbla olika långa ledarmar samt varierande adaptrar finns för att tillgodose olika behov. Se ovan.

Det finns och kommer mycket mer!! – Ring o hör efter!
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Ja. Vi kan!
OxyFix universalfäste till
Dräger Oxylog 3000.
Finns för bord och stolp‐
montage. Ovanbord för
övervakningsmonitor. IVA‐
skena och andra tillbehör kan
monteras bakom ryggplattan.
Glove‐in‐Box universellt hållarsystem för
engångshandskar som kan monteras mot
vägg, IVA‐skenor, mot apparatstativ o
transportvagnar.

Hållarsystem till Laerdal LCSU 4 sug
med trådkorg. Vridbart snabbfäste för
IVA‐skenor, infusionsstativ, väggmon‐
tage, m.m.

Trach‐bord universellt för Hillrom TotalCare
och Progressa. Anpassas efter behov till övriga
typer av IVA‐sängar.
VESA-fästen, Pan-Tiltbeslag och andra
apparatfästen med
SuperFlex armsystem
för stolpe, IVA-skena,
väggmontage, m.m.
Rostfria skålar i olika storlekar med IVA-klove.

På G! – Fällbart, höj-o-sänk stabilt rullbart o
staplingsbart rostfritt instrumentbord.
Det finns och kommer mycket mer!! – Ring o hör efter!
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