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MRI SPECIAL

Amagnetische monitor met multiparameters ECG/NIBP/SPO2
• LCD-kleurendisplay
• Individueel regelbare alarmen
• Duidelijk leesbare weergave van de informatie
• Afstandbediening met optioneel een geïntegreerd scherm
• Detectoren geschikt voor dagelijks gebruik
• Met draadloze, optische SPO2 detector in het neonatale, het pediatrisch en het 
   volwasen model
• Natuurlijk ECG-signaal
• Werkt via een autonome batterij
• Back-up van de instellingen via USB-poort
• Geleverd met de nodige accessoires voor baby’s, kinderen en volwassenen
Ref. monitor Tesla M3 : IRM3050, ref. afstandbediening: IRM3060

Amagnetisch monitor SPO2
• Tijdsgetrouwe meting van de zuurstofsaturatie en van de polsslag
• Duidelijk en leesbaar touchscreenscherm met een perfecte helderheid
• Informatie weergegeven als waarden of als grafi ek
• Energie via netstroom of via een ingebouwde batterij (+/- 240min)
• 60 minuten aan back-upgegevens
• Bevat een draadloze, optische SPO2 detector in het neonatale, het pediatrisch 
   en het volwassen model
Ref. monitor Tesla One : IRM3010

Anesthesieventilator Eagle MR II
• Kan tot twee meter van de opening van de magneet
   geplaatst worden
• Invasieve en niet-invasieve ventilatie 
Ref. Anesthesieventilator: IRM3100
Ref. Mobiele trolley: IRM3110
Ref. Infuusdrager: IRM3120

Volumetrische infuuspomp Mridium 3860
• Gemakkelijke in te stellen en te gebruiken
• Uniek ‘Bypass IV’-systeem met minimaal vochtverlies
• Groot LCD-scherm voor duidelijke weergaves
Ref. Infuuspomp :  IRM4020
Ref. Spo2 sensor (optioneel) : IRM4030

MRI MONITORING

BIOMEDISCHE MRI-UITRUSTING
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MRI SPECIAL
AMAGNETISCHE BRANCARDS

Amagnetische brancard: 
hydraulisch in hoogte verstelbaar
• Voor een optimale werkhouding in hoogte verstelbaar door middel van hydraulische pedaal;
   gaande van 680 tot 960mm
• Maximaal belastbaar tot 180kg
• Met handige, inklapbare beschermrail
• Met stang voor infuushouder met 2 haken
• Hoofdsteun instelbaar in een hoek van 0 tot 75°
• 4 antistatische, pivoterende wielen met een diameter van 125mm, met rem
• EDikte van de matras: 50 mm, met brandwerende toplaag (M1)
• Lengte: 2100mm
• Breedte:  790mm
• Toplaag die de schoonmaak en ontsmetting vergemakkelijk
Ref. IRM1600 

Amagnetische brancard: 
in hoogte verstelbaar dmv handvat
• Uit witgelakt aluminium
• Maximaal belastbaar tot 180kg
• Met inklapbare beschermrails
• Rugleuning te verstellen naar een ligging van 75°
   Steun voor infuusdrager
• 4 antistatische, blokkeerbare wielen met een diameter van 125mm
• Verwisselbare, brandwerende matras
• Lengte: 2260mm
• Breedte: 790mm
• Minimale hoogte: 620 mm
• Maximale hoogte: 950 mm
Ref. IRM1001

Amagnetische brancard: 
vaste hoogte
• Uit witgelakt aluminium
• Maximaal belastbaar tot 180kg
• Met inklapbare beschermrails
• Rugleuning te verstellen naar een ligging van 75°
• Steun voor infuusdrager
• 4 antistatische, blokkeerbare wielen met een
   diamater van 125mm
• Verwisselbare, brandwerende matras
• Compatibel met 3Tesla
• Lengte: 2100mm
• Breedte: 790mm
• Hoogte: 730-830-930 mm (naar keuze verstelbaar)
Ref. IRM1000
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MRI TRANSPORTZETELS EN -STOELEN

Rolstoel
• Compatibel met elke MRI-druk
• Maximaal belastbaar tot 100 kg
• Totale lengte : 1040 mm
• Totale breedte : 740 mm 
• Totale hoogte :  840 mm
• Breedte zitvlak : 510 mm
• Diepte zitvlak : 390 mm
• Achterste wielen : 609 mm. Voorste , pivoterende wielen : 203 mm
• Gewicht :  20 kg
Ref. IRM1057

Transportstoel :
geschikt voor obese mensen
• Maximaal belastbaar tot 220 kg
• Draaiende armsteunen om de toegang en transport van
   patiënten te vergemakkelijken
• Intrekbare en antislip voetsteunen
• Totale hoogte : 1050 mm
• Totale breedte : 650 mm
• Totale diepte : 950 mm
• Hoogte zitvlak : 510 mm
• DIepte zitvlak : 390 mm
• Compatibel met 3Tesla
Ref. IRM1007

Rolstoel Easy Roller 
100 % thermoplastisch 
• Compatibel met elke MRI-druk
• Maximaal belastbaar tot 150 kg
• Totale breedte : 670 mm
• Totale diepte : 825 mm
• Totale hoogte : 1050 mm
• Soepele zitting : 500 x 420 mm
• Gewicht : 17 kg
• Compatibel met 7 Tesla
Ref. IRM1058
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Amagnetische, plooibare rollbord 
• Bestand tegen vloeistoffen en lucht
• Radiotransparant (m.u.v. grepen)
• Extra veiligheid aan de uiteinden
• Uit niet-brandbaar canvas (M2)
• Afmetingen : 185x50cm
Ref. ROLBODY1005

Amagnetische, niet plooibare rollbord 
• Bestand tegen vloeistoffen en lucht 
• Radiotransparant (m.u.v. grepen)
• Extra veiligheid aan de uiteinden
• Uit niet-brandbaar canvas (M2)
• Afmetingen : 185x50cm
Ref. ROLBODY1000



 MRI SPECIAL

MRI VOETSTUKKEN EN MEUBILAIR
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Trolley  voor spoed
• Rigide structuur en lades in roestvrij staal
• Lades in 4 hoogtes verstelbaar : 3 x 155 mm, 1 x 235 mm
• 1 cardiologische massageplank
• Gekleurde strippen
• Met standaard voor afzuigpomp en defi brilator
• Uitschuifbare zijkant en houder voor afzuigbokaal
• Telescopische kraan voor infuusdrager
• Drager voor zuurstoffl es
• Met infuusdragers en open afvalbak
• 4 antistatische, draaiende wielen met een diameter van
   150 mm waarvan 2 met rem
Ref. IRM1041

Rolbare ladekast met 2 plateaus
• Uit gelast aluminium
• 2 plateaus van 720 x 500 mm
• Maximaal belastbaar tot 100 kg
• 4 wielen met een diameter van 125 mm, waa
   van 2 met rem
• Totale afmetingen : 760 x 500 x 1020 mm
• Gewicht : 11 kg
Ref. IRM1050

Amagnetisch meubelstuk voor de 
opslag van antennes
• 7 compartimenten in het bovenste gedeelte,
   2 lades en 1 kast met deuren in het onderste
   gedeelte
• Samengesteld uit 2 stapelbare dozen
• 19 mm melamine, wit laminaat
• Witte, geplastifi ceerde stroken van 2 mm
• Totale hoogte : 1700 mm
• Lengte : 1500 mm
• Breedte : 500 mm
• Basishoogte : 100 mm
Ref. IRM1030

Voetbankje
• Gemaakt uit aluminium
• Totale afmeting : 670 x 610 x 400 mm
• Hoogte opstapjes : 300 x 520 mm
• Belastbaar tot 150kg
Ref. IRM1015

Infuusdrager
• Voetstuk met ABS
• 5 wielen uit nylon
• Hoogte : 1030 - 1730 mm
Ref. drager met 2 haken : IRM1004
Ref. drager met 4 haken : IRM1006
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AMAGNETISCHE ACCESSOIRES

Amagnetische bloeddrukmeter met 
drukventiel 
• Geleverd met een manchet van 29 op 40 cm
• Manometer gemonteerd op de peer , met 
   decompressieschroefje 
• Gekalibreerd en in overeenstemming met de 
   standaard DIN EN 1060. Voldoet aan de eisen
   CE 93/42/CEE
Ref. IRM1031

Amagnetische stethoscoop
• Hoge kwaliteit, volledig amagnetisch
• Standaardmodel
• Uit gechromeerde messing
Ref. IRM1018

Draagbare metaaldetector om 
patiënt te controleren voor het 
binnengaan in de MRI-kamer. 
Opgepast : de detector is niet ama-
gnetisch
• Signalisatie door middel van pieptoon en 
   indicatielampje
• Detectiefrequentie : 22,0 KHz
• Werkt op 9V batterijen
• Geleverd met opberghoes
Ref. IRM1022

Waszakhouder
• Nieuw, niet-giftig materiaal, 100%
   recycleerbaar
• Kan 1 waszak van 110 liter dragen
• Openen met pedaal
• Basis uit polypropyleen en polyester ,
   staander uit aluminium
• 2  wielen uit glasvezel met een di
   meter van 175 mm, volledig afwasbaar
• Lengte : 565 mm, breedte : 565 mm, 
   hoogte : 935 mm 
Ref. waszakhouder : IRM1010
Ref. waszak : IRM1012 

MRI-symbool PVC
• Paneel in polypropyleen
• Hoogte : 250 mm
Ref.  IRM1020

Amagnetische afvalemmer
• Plastic afvalemmer van 87 liter
• Openen met pedaal
• Lengte : 510 mm, breedte : 410 mm, 
   hoogte : 840 mm
• Wit 
Ref. IRM1017

HUIDMARKERINGEN                          IMMOBILISATIE 

• Bedoeld voor snel en simpel herstel van de door MRI onderzochte
   gebieden
• 2 modellen met capsules van 3.2 cm en 1.9 cm, gevuld met vloei-     
   tof en met een permanente lijm voor het op de huid te houden
• Doos met 40 huidmarkeringen
Ref. MRI markeringen van 3,2 cm : MAPMR1000
Aanbevolen om grotere gebieden zoals de buik, de rug en de 
onderste ledematen te markeren
Ref. MRI markeringen van 1,9 cm : MAPMR1005
Aanbevolen om kleinere gebieden zoals de bovenste ledematen en 
gewrichten te markeren

Opblaasbare matras voor het onbeweeglijk maken van patiënten
• Ref. matras neonatalogie 1, 52x42cm : DEPR2100 •  Ref. matras neonatalogie 2,  
   67x35/55 : DEPR2200 • Ref. matras neonatalogie 3, 70x33/55cm : DEPR2300
• Ref. kindermatras 117x41/76cm : DEPR2400 • Ref . hoofdmatras 30x40cm : DEPR2500
• Ref. kniematras : 80x45/70cm : DEPR2600 • Ref. enkelmatras  65x50cm : DEPR2700
• Ref. voetmatras  65x50cm : DEPR2750 • Ref. handmatras : 65x45/70cm : DEPR2800
• Ref. manuele vacuümpomp : DEPR2900

New !

MRI symbolen
• Soepele sticker van 20 x 20 cm
Ref. MR safe : IRM1305, ref. MR conditional : IRM1310, 
Ref. MR unsafe: IRM1315
• A4 hechtingslabels met 12 logo’s 5 x 5 cm
Ref. IRM1300 
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