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Immedia thorax slidesecure
Immedia Thorax SlideSecure gjør det lett å plassere røntgenkassetter under en 
sengeliggende bruker. Produktet er fast plassert i hodeenden av sengen, slik 
at det er lett tilgjengelig. Thorax SlideSecure er konstruert for sengeliggende 
pasienter som trenger hyppige røntgenundersøkelser.

Immedia mole
Immedia Mole røntgen glidebrett gjør det enklere å plassere en røntgenkassett 
under en bruker i sengen. Mole består av to atskilte plater, som er montert 
sammen på den ene kortsiden, slik at røntgenkassetten kan plasseres mellom 
platene. den øverste platen er transparent for å gjøre det enklere å kontrollere 
røntgenkassettens posisjon. Mole skyves enkelt under brukeren til den er plassert i 
ønsket stilling.
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Immedia thorax slidesecure bag
Immedia Thorax SlideSecure glide bag kan kombineres med Thorax SlideSecure 
eller Mole for å gjøre plasseringen av røntgenkasett enda enklere.

Immedia scanner armsupport
Scanner armSupport er et verktøy for pasienter som har vanskeligheter med 
å plassere og holde armene i posisjon under røntgen og skanning. Scanner 
armSupport gjør det mer behagelig for pasienten og minimerer risikoen 
for bevegelse under røntgen eller skanning, øker muligheten for bedre 
bildekvalitet.
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BeskrIVeLse Bredde x Lengde art. nr. sPesIFIkasjoner

Immedia Cm thorax slidesecure
~ thorax SlideSecure 90 x 80 im4008SeCUre materiale: nylon med polyuretan belegg
~ thorax SlideSecure Bag, åpning 56 cm 56 x 47 im4017 
~ mole røntgenbrett 40 x 80 im407 
~ Scanner armSupport 290 x 510 x 200 im502

VaskeanVIsnIng Bag – materiale: nylon
thorax slidesecure mole mole – materiale: Polyetylen
lukk borrelåsen under vask. kan tørkes av med
ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel. såpevann eller desinfeksjonsmiddel

scanner armsupport scanner armsupport
kan tørkes av med såpevann materiale: Polyetylen
 eller desinfeksjonsmid-
del.
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