
ASTOPAD™ 
ROE

DEN UNIKA UPPVÄRMDA MADRASSEN - 
ARTEFAKTFRI UNDER RÖNTGEN.

De applicerade ASTOPAD™ ROE-delarna värmer patienter 

i områden känsliga för röntgenartefakter. De uppvärmda 

madrasserna ASTOPAD™ ROE är utformade för att ge 100 % 

artefaktfri patientpositionering under röntgenapplikationer i Cath-

Labs, angiografi och andra hybrida operationssalsområden. En 

unik sensorzon utanför patientens positionsområde används för 

att kontrollera temperaturen för ASTOPAD™ ROE, samtidigt som 

patientens säkerhet upprätthålls. Viskoelastiskt skum i kombination 

med det överlägsna kolfibervärmeelementet bygger upp den perfekta 

operationsbordsmadrassen som ger ultimat komfort och värme för 

patienten och är lämplig för alla rutinmässiga och akuta ingrepp. 

ASTOPAD™ finns med en tjocklek på 4 cm och 8 cm som ROE4 och 

ROE8. De uppvärmda madrasserna är skräddarsydda för perfekt 

passform till de flesta vanliga operationsbord. ASTOPAD™ ROE 4 och 

ROE 8 kontrolleras av kontrollenheten ASTOPAD™ DUO310 som kan 

monteras antingen på ett IV-stativ eller direkt på en medicinsk skena.

funktioner och fördelar

Säker och pålitlig utformning 
med sensorzon.

ASTOPAD™-systemet kan 
användas tillsammans med 
kirurgiska HF-instrument.

Tyst drift för att minimera 
distraktioner i operationssalen. 

Olika storlekar tillgängliga 
för att passa alla 

marknadsrelevanta 
operationsbord.

patientuppvärmning 
med hållbarhet.
 ASTOPAD™ kräver inga engångsartiklar vid 
användning och kan torkas av med sjukhusgodkänt 
desinfektionsmedel.
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Teknik till nästa grad™

patientzon:

• Dekubitusprofylax

• Ger värme

• Röntgentransparent och 
artefaktfri

sensorzon:

Reglerar temperaturen 
på madrassen genom att 
simulera patienten för full 
noggrannhet och säkerhet.

Utformad för 
att säkerställa 
patientsäkerhet

beställningsinformation:

kat.nr. beskrivning spänning/kvantitet

resistiv uppvärmningsenhet

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

resistiv uppvärmd madrass

ROE4
ASTOPAD™ uppvärmd madrass - tjocklek 40 mm  
anpassad längd 2 200-3 000 mm

vardera

ROE8
ASTOPAD™ uppvärmd madrass - tjocklek 80 mm  
anpassad längd 2 200-3 000 mm

vardera
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