Din leverandør av
medisinskteknisk
utstyr
FOR Å MØTE KUNDENS BEHOV, BESTREBER VI OSS TIL Å TILBY «ALT» AV
TILBEHØR TIL OPERASJONSBORD.
SPØR OSS GJERNE OM GODE RÅD ELLER ET GODT TILBUD INNEN:

 Grunnutrustning til operasjonsstuen,
Operasjonsbord og Tilbehør til operasjonsbord.

ESWELL
DICO AS leverer madrasser og leiringsputer fra
ESWELL. Disse produktene er laget av
viskoelastisk skum, og er utviklet i samarbeid
med ledende eksperter innen helsesektoren i
Skandinavia. De forbedrer pasientposisjoneringen
under operasjonen, samtidig som de reduserer
risikoen for å utvikle trykkskader.

For å sikre best mulig leiring benyttes det opptil syv
forskjellige viskoelastiske- og HR-skumtyper i ESWELLproduktene. Madrassene består gjerne av tre lag, som
har forskjellige egenskaper. Produktene sikrer ikke
bare komfortabel posisjonering, men øker
trykkfordelingen og blodsirkulasjonen, slik at de
forebygger trykkskader effektivt.

VACUFORM

Vakuum-madrasser fra VACUFORM, er også et godt alternativ til konvensjonelle
posisjoneringsmaterialer. Vacuform 2.0 er et leiringssystem for pasienter innen operasjon,
røntgen CT og MRT-området. Pasienten kan immobiliseres hurtig og sikkert i ønsket stilling.
Her kan du spare tid i forbindelse med leiring

SIDESTØTTER OG ANNET UTSTYR

DICO AS leverer et stort utvalg av sidestøtter og annet posisjoneringsutstyr fra flere
produsenter, til ulike formål. Om ønskelig, leverer vi også spesialtilpassede støtter som
møter deres behov.

BENHOLDERE
Originale benholdere fra DICO AS, kan leveres med klaver og
vogn. Benholdere med gassfjær (Stirrups) benyttes til flere
disipliner og er et uvurderlig leiringshjelpemiddel under mange
operasjoner innen URO og GYN.

SCHURE LOC XPS «SPIDER» FRA SCHUREMED
Kombinerer styrke og fleksibilitet for å sørge for optimal
posisjonering under åpne og artroskopiske prosedyrer.
Sikkert og trygt holdes pasientens arm i ønsket posisjon
under inngrepet.
•
•
•
•
•

Kompakt og lett
Ingen pedaler, slanger, hydraulikk eller
strømledninger
Leveres «klar til bruk»
ETT håndtak frigir eller strammer alle leddene
for rask, nøyaktig og enkel posisjonering.
Reduserer arbeidsbelastningen og forbedrer
kontrollen over pasientens ekstremiteter

ARM- OG HÅNDKIRURGIBORD

DICO AS leverer arm- og håndkirurgibord med ulik utforming fra flere produsenter og i
forskjellige materialer.

D.A. SURGICAL TRENGUARD
Leiringsutstyr for ekstremt Trendelenburgleie ved f.eks. Robotassisert kirurgi. TrenGuard
forhindrer at pasienten sklir ut av posisjon og uten at pasienten får trykk og belastning på
skuldrene. Kan benyttes til pasienter opp til 200kg i 40grader Trendelenburg
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Støtteramme
Pad for cervikalsøylen
Stabiliserende hodepute
Sidestabiliserende puter

D.A. SURGICAL ARMGUARD
Armbeskyttere med enkel åpne- og lukkemekanisme for
umiddelbar tilgang. Reduserer potensialet for
kompresjonsskader. Sidestøtte med lav profil for ikke å
komme i konflikt med robotens armer. Rask og enkel
posisjonering.

Ta gjerne kontakt for å avtale en demonstrasjon av
produktene.

