
ASTOPAD™ 
ROE

HET UNIEKE VERWARMDE MATRAS, VRIJ VAN 
ARTEFACTEN TIJDENS RÖNTGENFOTO'S.

ASTOPAD™ ROE toegepaste onderdelen verwarmen patiënten in 

gebieden die gevoelig zijn voor röntgenartefacten. ASTOPAD™ ROE 

verwarmde matrassen zijn ontworpen voor een 100% artefactvrije 

positionering van de patiënt tijdens röntgentoepassingen in Cath-Labs, 

angiografie en andere hybride-operatiekamerruimtes. Een unieke 

sensorzone buiten het gebied waar de patiënt zich bevindt, wordt 

gebruikt om de temperatuur van de ASTOPAD™ ROE te regelen, zonder 

de veiligheid van de patiënt in gevaar te brengen. Visco-elastisch schuim 

in combinatie met het superieure koolstofvezel verwarmingselement 

vormt het perfecte OK-tafelmatras dat ultiem comfort en warmte voor 

de patiënt biedt en geschikt is voor alle routine- en noodinterventies. 

ASTOPAD™ is verkrijgbaar met een dikte van 4 cm en 8 cm als ROE4 en 

ROE8. De verwarmde matrassen zijn op maat gemaakt, zodat ze perfect 

passen op de meeste gangbare OK-tafels. ASTOPAD™ ROE 4 en ROE 8 

worden bestuurd door de ASTOPAD™ DUO310 besturingseenheid die kan 

worden gemonteerd op een infuuspaal   of direct op een medische rail.

kenmerken & voordelen

Veilig en betrouwbaar ontwerp 
met sensorzone.

Het ASTOPAD™-systeem kan 
samen met HF-chirurgische 

instrumenten worden gebruikt.

Stille werking om afleiding 
in de operatiekamer tot een 

minimum te beperken. 

Verschillende maten 
beschikbaar voor alle 

marktrelevante OK-tafels.

patiënt duurzaam  
opwarmen.
 ASTOPAD™ vereist geen wegwerpartikelen bij het 
gebruik en kan worden afgeveegd met een voor 
ziekenhuizen goedgekeurd ontsmettingsmiddel.
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Technology to the next degree™

patiëntzone:

• Decubitusprofylaxe

• Warmte geven

• Röntgentransparant en 
vrij van artefacten

sensorzone:

Regelt de temperatuur 
van het matras door de 
patiënt te simuleren voor 
volledige nauwkeurigheid 
en veiligheid.

Ontworpen om de 
veiligheid van de patiënt 
te garanderen

bestelinformatie:

cat.nr. beschrijving
spanning /  
hoeveelheid

resistief verwarmingsapparaat

DUO310 Besturingseenheid 100 V - 240 V, 50-60 Hz

resistief verwarmd matras

ROE4
ASTOPAD™ verwarmd matras - dikte 40 mm  
aangepaste lengte 2200-3000 mm

elk

ROE8
ASTOPAD™ verwarmd matras - dikte 80 mm  
aangepaste lengte 2200-3000 mm

elk

ASTOPAD ™ ROEKlinische 24/7 ondersteuning: 1.513.460.2038 | Technische 24/7 ondersteuning: 1.888.437.5608


