
 

 

 

 

 

 

Din leverandør av 
medisinskteknisk utstyr 

Hos oss får du hjelp til å finne de beste løsningene innen: 

➢ Grunnutrustning til operasjonsstuen. 

➢ Operasjonsbord. 

➢ Tilbehør til operasjonsbord. 

➢ Leiringsprodukter. 

➢ Leiringskurs. 

 

 
TruSystem 7500 systembord   TruSystem 7000 mobilt bord 

 

 

 

DICO AS 

Lilleakerveien 23, 

0283 Oslo 

www.dico.no, post@dico.no 
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DICO AS er en betydelig aktør i det norske helsemarkedet som leverandør 
av kapitalvarer og forbruksmateriell til sykehus, helseinstitusjoner og private 
helsetjenester. Selskapet har som målsetning å være en solid 
samarbeidspartner for våre kunder. DICO AS fokuserer derfor sterkt på 
kunnskap og kundetilpassede løsninger, samt teknisk support. Vi mener dette 
er elementer som vurderes som viktige konkurransefortrinn innen 
helsesektoren. 

TRUMPF MEDICAL 

arbeider kontinuerlig 
med å tilby gode og 

forbedrede løsninger. Operasjonsbordene 
er stadig i utvikling slik at man til enhver 
tid kan møte nye behov. Siste generasjon 
operasjonsbord fra Trumpf inneholder det 
nyeste innen sensorteknologi og det nye 
koblingssystemet med «Hook» for 
forenklet av- og påkobling av ulike 
moduler. 

TruSystem 7500 - Med intelligent og presis navigasjon og posisjonering av pasientene, er 
TruSystem 7500 systembordet for morgendagens prosedyrer. 

TruSystem 7000 - Med intelligent og presis navigasjon og posisjonering av pasientene, er 
TruSystem 7000 det mobile operasjonsbordet som møter behovene ved ulike prosedyrer på 
en effektiv og brukervennlig måte. 

Trusystem 7000, mobilt operasjonsbord 

 



 

 

 

 

 

 

 

MINDRAY – utvikler stadig bordene sine for å møte økningen av komplekse 

kirurgiske inngrep. HyBase-serien sørger for at man rask og effektivt kan 
posisjonere pasienten på en komfortabel måte. De ulike modulene kobles 
raskt på og av med det brukervennlige «Hook»-systemet. 

HyBase 8300 og 8500 – Det elektro-hydrauliske bordet er en omfattende løsning for alle 
kirurgiske disipliner, på grunn av stort utvalg av tilleggsutstyr og modulgjenkjenningssystem. 

HyBase 6100 – Bordet møter de fleste behov, og man posisjonerer og leirer pasienten raskt 
og effektivt, komfortabelt og trygt.  

 

BRUMABA – leverer operasjonsbord spesielt utviklet for hodekirurgi. 

Bordene skiller seg fra konkurrentene ved at bordene gir unike 
justeringsmuligheter til hoderegionen og optimal ergonomi for operatøren. 
Bordene finnes i flere versjoner, og tilpasses dine behov. 

  



Leiringsprodukter fra ESWELL og VACUFORM 

Våre ESWELL produkter er utviklet for å forbedre posisjoneringen av pasienter under 

operasjoner, samtidig som de reduserer risikoen for å utvikle trykkskader. Madrassene og 

leiringsputene øker trykkfordelingen, og dermed blodsirkulasjonen. Produktene sikrer 

komfortabel posisjonering av pasienten, selv i vanskelige posisjoner. Dette sikres ved å 

kombinere opp til syv forskjellige viskoelastiske og HR-skumtyper. Vakuummadrasser fra 

VACUFORM, er også et godt alternativ til konvensjonelle posisjoneringsmaterialer.   

Leiringskurs 

DICO AS tilbyr «Work Shop» i leiring som en del av våre leveranser. Vi benytter oss av 
sensorteknologi for å se hvordan pasienten faktisk «ligger» når forberedelsene for de 
forskjellige prosedyrene er gjort. Sammen kan vi kvalitetssikre leiringen og posisjoneringen 
av pasienten, for å nå et optimalt resultat. 

Vi holder fortløpende
leiringskurs for våre
operasjonsbordkunder.
Ønsker dere å avtale 
et skreddersydd opplegg, 
ta kontakt på post@dico.no. 

OPERASJONSBORDTILBEHØR: 

FOR, TIL ENHVER TID, Å KUNNE MØTE 

KUNDENS RELLE BEHOV, TILBYR VI 

«ALT» AV TILBEHØR TIL DE ULIKE 

KIRURGISKE DISIPLINENE. 

SPØR OSS GJERNE OM GODE RÅD 

ELLER ET GODT TILBUD. 

mailto:post@dico.no

	4pager forside 02.03.18
	4pager side 2 02.03.18
	4pager side 3 02.03.18
	4pager bakside 02.03.18

