Tilbehør for
DIAMOND og OPX mobilis®
operasjonsbord
Når kvalitet teller

Katalog nr. 92, gyldig fra januar 2018

svas svalland as

Kontrollenheter for
DIAMOND operasjonsbord

Artikkelnr.

Beskrivelse

 01.0380.1
1
Håndkontroll, kabeltilkobling
	I plast, forseglet mot inntrengning av væsker. Belyst TFT-display som viser all informasjon
av bordets status. Bakgrunnsbelyst tastatur for alle justeringsfunksjoner.
For DIAMOND 50/60 modeller.
101.0590.1
Håndkontroll, kabeltilkobling
	lik 101.0380.0, men for DIAMOND 40 modeller, uten elektrohydraulisk justeringsfunksjon
for benseksjon. (ikke avbildet).

101.0214.1
Håndkontroll, Bluetooth
	I plast, forseglet mot inntrenging av væsker, trådløs Bluetooth-tilkobling. Belyst TFT-display
som viser all informasjon av bordets status. Bakgrunnsbelyst tastatur for alle justeringsfunksjoner. Inkl. ladekabel for lading av kontrollenheten.
Krever forhåndsinstallert Bluetooth-kort 101.0391.1 samt ladestasjon 101.0356.0,
101.0357.0 eller 101.0358.0.
For DIAMOND 50/60 modeller.
101.0591.1
Håndkontroll, Bluetooth
	lik 101.0214.0, men for DIAMOND 40 modeller, uten elektrohydraulisk justeringsfunksjon
for benseksjon.
Krever forhåndsinstallert Bluetooth-kort 101.0391.1 samt ladestasjon 101.0356.0,
101.0357.0 eller 101.0358.0. (ikke avbildet).
101.0206.1
Fotkontroll, kabeltilkobling
	I støpt aluminium, forseglet mot inntrenging av væsker, antiskli, kabeltilkoblet. For justering
av alle bordets funksjoner som er overensstemmende med den håndholdte kontrollenheten. Bakbelyst TFT-skjerm for enkel navigering, kontrollpanel opplyst av LED lysdioder (for
MIS). Aktiveringsbryter og nullposisjonstast. Kan være koblet til bordet samtidig med den
håndholdte kontrollenheten. Krever forhåndsinstallasjon for fotkontroll 101.0397.0
For DIAMOND 50/60 modeller.
101.0359.0
Fotkontroll, kabeltilkobling
	lik to 101.0206.1, men for DIAMOND 40 modeller, uten elektrohydraulisk justeringsfunksjon for benseksjon. Krever forhåndsinstallasjon for fotkontroll 101.0397.0. (ikke avbildet).
101.0397.0
Forhåndsinstallasjon for fotkontroll
	Forhåndsinstallasjon for DIAMOND 40 for kabeltilkobling av fotkontroll. (ikke avbildet).
101.0216.1
Fotkontroll, Bluetooth
	I støpt aluminium, forseglet mot inntrenging av væsker, antiskli, trådløse Bluetoothtilkobling. For justering av alle bordets funksjoner som er overensstemmende med den
håndholdte kontrollenheten. Bakbelyst TFT-skjerm for enkel navigering, kontrollpanel
opplyst av LED lysdioder (for MIS). Aktiveringsbryter og nullposisjonstast. Kan være koblet
til bordet samtidig med den håndholdte kontrollenheten. Inkl. strømforsyningsenhet for
lading av kontrollenheten. Krever forhåndsinstallert Bluetooth-kort 101.0391.1
For DIAMOND 50/60 modeller.
101.0360.0
Fotkontroll, Bluetooth
	for DIAMOND 40 modeller, lik 101.0216.1, men uten elektrohydraulisk justeringsfunksjon
for benseksjon. Krever forhåndsinstallert Bluetooth-kort 101.0391.1. (ikke avbildet).

101.0391.1
Bluetooth-kort forhåndsinstallasjon
	Klargjøring av DIAMOND operasjonsbord for bruk av Bluetooth hånd- og fotkontrollenhet. (ikke avbildet).
	Bluetooth-kort og klargjøring kan ikke ettermonteres. Vi anbefaler allikevel alltid å utstyre bordet med Bluetooth-kort for å kunne dra nytte
av fordelene med Bluetooth-teknologien på et senere tidspunkt.
	Bluetooth kontrollenheter for DIAMOND 40 modellene er kun tilgjengelig i forbindelse med en kabeltilkoblet kontrollenhet. Vennligst vær
oppmerksom på dette ved bestilling.
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Kontrollenheter for
DIAMOND operasjonsbord

Vennligst velg en passende ladestasjon for
Bluetooth-håndkontrollen din!

1

1
101.0356.0 Ladestasjon, sokkelversjon
For DIAMOND operasjonsbord, sokkelversjon,
ladestativ for induktiv ladning av Bluetooth-håndkontrollenhet, med LED-statusdisplay, inkl. nettadapter. Du
kan fortsette å bruke håndkontrollen mens den lades i
ladestasjonen.
2
101.0357.0 Ladestasjon, veggmontering
Samme som ladestasjon 101.0356.0, men veggmontert versjon.
3
101.0358.0 Ladestasjon, sideskinne
Samme som ladestasjon 101.0356.0, men versjon for
montering på sideskinne.

2

3
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Grunnleggende tilleggsutstyr for
DIAMOND operasjonsbord

Artikkelnr.

Beskrivelse

101.0017.1
Hodeplate
	dobbeljustering, automatisk låsing av helningsvinkel, integrert gassfjær for vektkom
pensasjon, avtakbar.
101.0480.0
Dobbel bordplate
	for innsetting av røntgenkassett, for hodeplate 101.0017.1
(ikke avbildet).

101.0145.1

Benplate
1 seksjon, manuell justering med gassfjær assistanse, avtakbar.

101.0490.0
Dobbel bordplate
	for innsetting av røntgenkassett, for benplate 101.0145.1
(ikke avbildet).

101.0131.0

Ryggseksjon forlengelse, tilpasset
for feste til kort ryggseksjon, lengde 280 mm.

101.0510.0
Dobbel bordplate
	
for innsetting av røntgenkassett, for tilpasset ryggseksjon forlengelse 101.0131.0
(ikke avbildet).

101.0116.1
Benplate
	delt, nedfellbare, svingbare via låsemekanisme, integrert gassfjær for vektkompensasjon,
avtakbar.
Valgfritt uten gyn. utskjæring.
Dobbel bordplate
101.0500.0
	
for innsetting av røntgenkassett, for benplate 101.0116.1
(ikke avbildet).

101.0159.0
Ryggseksjon forlengelse, kan skråstilles
	for feste til kort ryggseksjon, for å strekke pasientens overkropp ved thoraxkirurgi og
abdominale inngrep, elektromotorisk vipp nedover opp til 40°, lengde 300 mm, inkludert tilpasset pute for hodeseksjonen. Krever tilpasning for elektr. justering av tilbehør
101.0238.0.
101.0238.0
Tilpasning for elektr. justering av tilbehør
	
Tilpasning av DIAMOND operasjonsbord for elektrisk justerbart tilbehør. (ikke avbildet).
101.0580.0
Dobbel bordplate
	
for innsetting av røntgenkassett, for ryggseksjon forlengelse som kan skråstilles 101.0159.0
(ikke avbildet).
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Grunnleggende tilleggsutstyr for
DIAMOND operasjonsbord

Fremre delen kan vippes ned til 155°
En lukket konstruksjon gir enkel rengjøring,
og møter dermed de høyeste krav til hygiene.

Lukket konstruksjon
Artikkelnr.

Et dobbelt sikkerhets-system for justering av
benplaten hindrer en utilsiktet justering av
det nedre segmentet.

Beskrivelse

101.0171.0
Benplate
	4-delt, fremre del nedfellbar
ned til 155°, svingbar via låsemekanisme, avtakbar.
	
Valgfritt uten gyn.
utskjæring.
101.0540.0
Dobbel bordplate
	for innsetting av røntgenkassett,
for benplate 101.0171.0.
(ikke avbildet).

Sikkerhetsspak
Vippefunksjonen kan bare utføres etter at
du slipper sikkerhetsspaken og utløser
sikkerhetshåndtaket.

Sikkerhetsspak
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Grunnleggende tilleggsutstyr for
mobilis operasjonsbord

1
101.2580.1 Hodeplate
servo-assistert enhånds tilt, avtagbar ved å trykke på
en knapp.
2
101.2590.1 Hodeplate
dobbel-justering, servo-assistert vektkompensasjon,
avtagbar ved å trykke på en knapp.
3
101.2170.1 Benplate
splittversjon, manuelt svingbar og servo-assistert tilt
med vek kompensasjon, avtagbar ved å trykke på en
knapp.

1

4
101.2180.1 Benplate
én-seksjons type, manuell justering med gassfjærassistanse, avtagbar ved å trykke på en knapp.

2

3

4
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Generelt tilbehør

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1
101.0192.0 Armstøtte
for en enkel og rask posisjonering av pasientens arm i
en hvilken som helst stilling, kan justeres i alle retninger
ved hjelp av bare ett stjernehåndtak, polstring av
skumgummi med antistatisk overtrekk, lengde 450 mm,
med armstropp og festeklamme, rustfritt stål.
2
101.0019.0 Armstøtte
polstring av skumgummi, antistatisk, lengde 450 mm,
med armstropp og festeklamme, justerbar både horisontalt og vertikalt, vippbar via kule-ledd, rustfritt stål.
3
101.0109.1 Armstøtte
skumgummipolstring, antistatisk, høydejustering:
80 mm, ettgreps dreibar 360°, snu og vippe opp til
+/–35°, inkl. festeklamme i rustfritt stål, 600 x 170 mm
(B x D).

10

4
101.0012.0 Anestesistang
rustfritt stål, med håndledd beskyttelse, justerbar
høyde, med festeklamme, dreibar 101.0146.0.

7
101.0123.0 Håndleddstropp
med festeklamme i rustfritt stål, vaskbar og utskiftbar
borrelås.

5
101.0111.0 Anestesistang forlenger (par)
til anestesistang 101.0012.0, svingbar og sideveis
justerbar, lengde 300 mm.

8
101.0177.0 Kroppsbelte
med festeklamme i rustfritt stål, vaskbar og utskiftbar
borrelås, lengde 1350 mm.

6
101.0252.0 Festestropp
polstret festestropp for armstøtter, laget av spesielt
mykt antistatisk materiale uten skarpe kanter, lengde
840 mm, bredde 50 mm.

101.0455.0 Kroppsbelte
som 101.0177.0, men hver side lengde 1000 mm,
hvorav 600 mm med borrelås. (ikke avbildet)

101.0262.0 Festestropp
polstret festestropp for immobilising av bena på benstøtter Göpel-type, laget av spesielt mykt antistatisk
materiale uten skarpe kanter, lengde 1400 mm.

9
101.0137.0 Håndleddstropp
for feste til anestesistang 101.0012.0, vaskbar og
utskiftbar borrelås, svingbar hengsling, krok i rustfritt
stål.
10
101.0164.0 Leggstropp
vaskbar og utskiftbar borrelås, for posisjonering av
legger, for splitben seksjoner.

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

7

Generelt tilbehør

1
101.0153.0 Armbeskytter
komfortabel for personalet, festet på siden av operasjonsbordet, sikker beskyttelse og anatomisk korrekt
posisjonering av pasientens arm, er skjøvet under
puten på operasjonsbordet og sikret med pasientens
vekt, akryl, 400 x 230 x 210 mm (B x D x H).
2
101.0139.0 Infusjonsstang
rustfritt stål, øvre del med 4 kroker, høydejusterbar,
festeklamme med kule-ledd.
3
101.0018.0 Festeklamme
rustfritt stål, dreibar type, med hurtigutløser og lås,
passer til stang på 16 til 18 mm i diameter.

1

5

4
101.0117.0 Festeklamme
rustfritt stål, ikke-dreibar type, med utløser og lås,
egnet for firkantstang på 20 x 20 mm.
5
101.0166.0 Instrumentbord
feste til sideskinne ved hjelp av festeklamme, høydejusterbar 250 mm og dreibar via selvlåsende kuleledd, og dermed alltid sikker horisontal posisjonering
av bordplaten, arbeidsbelastning ca. 6 kg, dimensjoner på bordplaten: 450 x 260 mm (B x D).

6

6
101.0125.0 Fleksibel anestesiramme
lengde 2000 mm, 2 festeklammer 101.0146.0 nødvendig!
7
101.0154.0 Slangeholder
for sikker posisjonering av oksygenslanger og kabler,
helix fleksistang, høydejusterbar, med robust plastplate. Krever festeklamme 101.0146.0!
8
101.0147.0 Festeklamme
dreibar for stang, diam. 16 til 20 mm, og
sideskinne 25 x 10 mm.

2

7

3

8

4

9

9
101.0132.0 Festeklamme
ikke-dreibar type, egnet til stang på 16 til 18 mm diameter, og firkantstang på 10 x 25 mm, rustfritt stål.
10
101.0146.0 Festeklamme
dreibar type, egnet til stang på 16 til 18 mm diameter,
rustfritt stål.

8

10
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Generelt tilbehør

1
101.0010.0 Skulderstøtte (par)
inkl. 2 festeklammer 101.0117.0, 2 antistatiske puter,
polstret (120 x 200 mm) og 2 festestenger, justerbare
horisontalt og vertikalt.
2
101.0107.0 Sidestøtte (1 stk.)
enkel versjon, inkl. festeklamme for feste på sideskinne, glatt antistatisk pute (100 x 215 mm).
3
101.0178.0 Rektoskopi/setestøtte
justerbar i bredden, med myk polstring, for rektal
posisjonering og ryggkirurgi. Krever 2 festeklammer
101.0018.0 eller 101.0146.0!

1

4
101.0186.0 Kne/fotstøtte
for DIAMOND operasjonsbord, for rektal- og spinalkirurgi med pasient i kne/albueposisjon, fungerer
også som fotstøtte ved laparoskopisk kirurgi, festes til
benseksjon, inkl. 2 festeklammer 101.0132.0.
101.2070.1 Kne/fotstøtte
lik 101.0186.0, men for mobilis operasjonsbord.
(ikke avbildet).
5
101.0586.0 Håndtak (par)
monteres på hodeseksjon, for enkel forflytning av
operasjonsbordet.

3+4

2

6
101.0121.0 Festebrakett for kroppsstøtte
(fig. 1) for feste av puter, polstring 101.0135.0,
101.0151.0, 101.0162.0 og 101.0175.0, svingbar i to
retninger samt horisontal så vel som vertikal justering,
inkl. festeklamme 101.0117.0.
101.0135.0 Kroppsstøtte rull
(fig. 2) polstret pute, antistatisk, 200 x 65 mm.
101.0151.0 Skulder/sidestøtte
(fig. 3) konkav polstret pute med antistatisk overtrekk,
215 x 100 mm.

5

101.0162.0 Rygg/setestøtte
(fig. 4) med antistatisk overtrekk, 200 x 120 mm.








101.0175.0 Pubis/sakrum/sternum støtte
(fig. 5) polstret pute, med antistatisk overtrekk,
85 x 85 mm.



6
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Generelt tilbehør

1
101.0247.0 Sprutbeskyttelse
for DIAMOND operasjonsbord, gjennomsiktig plastdeksel til det sentrale tilkoblingspunktet på DIAMOND
understell, fungerer som sprutbeskyttelse under
væskeintensive inngrep, f.eks i urologi eller obstetrikk.
Tjener til å minimere rengjøringsarbeidet for DIAMOND operasjonsbord.
Mål: 826 x 203 x 250 mm (B x H x D)
2
101.0120.0 Lagringsstativ for tilbehør
rammekonstruksjon av firkantrør, rustfritt stål, med 5
skinner for feste av tilbehør og 1 trådkurv, antistatiske
svingbare hjul.
Totale dimensjoner: 630 x 580 x 1430 mm (B x D x H)

1

3

2

4

3
101.0420.0 Schmitz integrasjonsmodul
Modul med bluetooth-teknologi for tilkobling
av DIAMOND operasjonsbord til OR1™ NEO
sentral kontrollsystem for operasjonssaler fra
selskapet KARL STORZ. Toveis dataoverføring,
grafikkstøttet menynavigering med TFT-skjerm for all
statusinformasjon om bordet, integrert tjeneste- og
informasjonsmeny, automatisk konfigurasjon av alle
bordvarianter.
Merk! DIAMOND operasjonsbord må ha forhåndsinstallert bluetooth-kort 101.0390.1.
For ytterligere informasjon om bluetoothfunksjonene
i serien DIAMOND operasjonsbord, se katalogen
DIAMOND operasjonsbord.
101.0421.0 Schmitz integrasjonsmodul
er lik 101.0420.0, men for integrering i CORE sentral
kontrollsystem fra Richard Wolf. (ikke avbildet).
4
101.0410.0 Lagringsstativ for oppbevaring
av hode- og benseksjoner
for DIAMOND operasjonsbord, rammekonstruksjon
av firkantrør, rustfritt stål, 6 par av festeinnretninger
for hode-og benseksjoner samt skulderplater og
gyn./uro. adaptere, 2 standardskinner og 1 trådkurv.
antistatiske svingbare hjul.
Totale dimensjoner: 918 x 1243 x 1308 mm (B x D x H)

10
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Generelt tilbehør

1
101.0246.0 Rengjøringsbåre
for DIAMOND operasjonsbord, enhet for understellsrengjøring og desinfisering av bord. Operasjonsbordet skyves inn i enheten med bordplaten i høyeste
posisjon, og rammen av rengjøringsbåren plasseres
under seteseksjonen på bordet. Senker bordplaten
og løfter deretter bordunderstellet fra gulvet og gir
tilgang til undersiden for rengjøring. Rustfri stålramme,
plast styreskinner, 2 retningshjul diam. 75 mm, 2 antistatiske hjul diam. 125 mm, individuelt låsbare.
740 x 1,240 x 1,150 mm (B x D x H)
For DIAMOND operasjonsbord fra modell år
03/2014.
2
101.0248.0 Sidebeskyttelse (par)
rustfritt stål, for å sikre pasienten under transport på
operasjonsbordet , sammenleggbar, inkl. klemme.
sidebeskyttelsen låses automatisk når den heves. 615 x
300 mm (L x H)
3
101.0249.0 Pad for sidebeskyttelse
el. ledende, avtagbart, for sidebeskyttelse
101.0248.0.
4
101.0185.0 Benstropp
1 par, med polstring, for splittbenseksjon, inkl. festeklammer for feste til sideskinner, lengde: 1.200 mm.

1

5
101.6400.0 Fotkontroll
for mobilis RC operasjonsbord. Støpt aluminiumsinnfatning, forseglet mot inntrenging av væsker, skli-sikker, kabeltilkoblet. For justeringer av alle bordfunksjoner som er identiske med den håndholdte kontrollen.
Aktiveringsbryter og nullposisjonstast. Kan kobles til
bordet samtidig med den håndholdte kontrollenheten
(fabrikktilgjengelig utstyr).
2

3

6
101.0218.0 Overførings benplater (par)
i kombinasjon med en festeanordning for ortopedisk
utvidelsesenhet, for DIAMOND operasjonsbord, kan
også festes til seteseksjon i stedet for benseksjon.
Bøyd rustfritt stålrør med stofftrekk, lett konstruksjon.
For anestesi av pasienter for gynekologiske eller
urologiske inngrep eller for inngrep ved hjelp av
forlengelsesutstyr. Lengde benplater: 875 mm
7
101.0239.0 Plate for pediatrisk kirurgi
for DIAMOND operasjons bord, feste på sete seksjons grensesnitt, ramme i rustfritt stål, med sideskinner
for feste av tilbehør, viskoelastisk skum madrass med
elektrisk ledende deksel 700 x 400 mm (L x B).

4

5
101.0241.0 Plate for pediatrisk kirurgi
som 101.0239.0, men for mobilis operasjonsbord.
(ikke avbildet)

6

7
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Generelt tilbehør

Bildet viser 2 sett med 101.0194.0 og
ryggseksjonsforlengelse 101.0131.0

1

3

5

2

4

6

1
101.2950.0 CFRP tverrstang
for mobilis operasjonsbord, montert på ryggseksjon,
rtg.transparent.
101.0220.0 Ekvipotensialkabel
lengde 3 m. (ikke avbildet).
101.0230.0 Ekvipotensialkabel
lengde 5 m. (ikke avbildet).
2
101.0255.0 Røntgenkassettholder
for montering på sideskinne, svingbar holder for å
posisjonere en røntgenkassetten under bordplaten,
inkl. klemme.

3
101.0194.0 Sett med utvidelsesputer
sett med 2 polstrede puter med antistatisk overtrekk,
lengde 500 mm, for sete- og ryggseksjon, festes til sideskinner via hurtiglåsklemmer, med ekstra sideskinner
for tilbehør. For plassering av overvektige pasienter
samt posisjoneringer av pasienter som må snus i løpet
av inngrepet. Ny total bredde på bordtopp: 800 mm.
101.0200.0 Sett med utvidelsesputer
ligner på utvidelsesputer 101.0194.0, men med lengde
300 mm. (ikke avbildet).

5
101.0443.0 Bordplate utvidelse (par)
polstret, 255 x 255 mm, for å forlenge bordplaten,
festes til sideskinner på operasjonsbordets benplater
via integrerte festeklammer.
5
101.0368.0 Fotplate (par)
polstret, 255 x 255 mm, festes til sideskinner på operasjonsbordets benplater via integrerte festeklammer.

MERK!
Følgende kreves for forlengelse av DIAMOND operasjonsbordtopp uten ryggseksjonsforlengelse::
• 1 sett med forlengelsespads 101.0194.0, hver med
lengde 500 mm, for seteseksjon
• 1sett med forlengelsespads 101.0200.0, hver med
lengde 300 mm, for kort ryggseksjon
Følgende kreves for forlengelse av DIAMOND operasjonsbordtopp med ryggseksjonsforlengelse:
• 2 sett med forlengelsespads 101.0194.0, hver med
lengde 500 mm, for seteseksjon, kort ryggseksjon og
ryggseksjonforlengelse
4
101.2810.0 Røntgenkassettholder
for mobilis operasjonsbord, for røntgenkassetter på
maks. 350 x 430 mm, teleskopstang i rustfritt stål.
101.0228.0 Røntgenkassettholder
lik 101.2810.0, for DIAMOND operasjonsbord.
(ikke avbildet).

12
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Tilbehør for ortopedi, traumatologi,
spinalkirurgi og ortopedisk forlengelse

1

2
1
101.0253.0 Skulderstrekk enhet
System for vektløs skuldersuspensjon, mulighet for
strekkinnstillinger opp til 18,2 kg med en enkel omdreining av justeringsknappen for strekk. Svingarm justerbar fra 0° til 90°. Svingarmhodet sørger for at trinsen
justeres riktig med festestrengen. Nedfellbart system
for enkel lagring. Inkl. 1 steril armholder og klemmer
for feste til sideskinner eller bord.
Maks. tillatt pasientvekt : opptil 227 kg.
2
101.0265.0 Steril armholder,
forbruksmateriell
for enkel feste til skulderstrekk enhet 101.0253.0.
(Kartong med 6 stk.)

3

6

4

7

5

8

3
101.0210.0 Skulderplate
til DIAMOND 50 og 60 operasjonsbord, for ØNH,
oral- og kjevekirurgi samt oftalmologi, tilleggsutstyr i stedet for benplate, med sideskinner. Krever
koblingsstykke 101.0363.0 eller 101.0187.0 og formet
hodestøtte 101.0155.0.
101.2780.1 Skulderplate
til mobilis operasjonsbord, for ØNH, oral- og maxillofacial kirurgi samt oftalmologi, erstatter benplater,
justerbar ved hjelp av gassfjær, med sideskinner.
Krever koblingsstykke 101.0363.0 eller 101.0187.0 og
formet hodestøtte 101.0155.0.
4
101.0015.0 Støttepute
for mellomvirvelskiveoperasjoner, to-delt for individuell tilpasning til pasientens kroppsstørrelse,
rtg.transparent, antistatisk.
Thorax støttepute 500 x 250 x 200 mm (B x D x H),
bekken støttepute 500 x 340 x 200 mm (B x D x H).

6
101.0583.0 Knestøtte artroskopi
for feste til sideskinne, inkl. festeklamme og polstringer,
manuell justering. Diameteren er justerbar med sveiv
og kan også tilpasses for sterkt overvektige pasienter.
Sikker arbeidsbelastning: 40 kg.
7
101.0150.0 Kne/albue posisjoneringsenhet
til DIAMOND operasjonsbord, festes på ryggseksjon,
for kne/albue posisjonering av pasienten for spinalkirurgi, skumpute med overtrekk, antistatisk, høydejustering 200 mm ved hjelp av sveiv, med sideskinner.
Sikker arbeidsbelastning: 135 kg.
510 x 500 x 120 mm (B x D x H).
8
101.0190.0 Lateral støttepute (stk.)
til DIAMOND operasjonsbord, sidestøtte av pasienten,
festes til kne/albue posisjoneringsenhet 101.0150.0
eller kne/fotstøtte 101.2070.1/101.0186.0 ved hjelp av
festeklamme (inkl.)

5
101.0212.0 Knestøtte artroskopi
manuelt justerbar, med gel polstring og festestropp.
Festes til sideskinne (krever festeklamme 101.0146.0).
Sikker arbeidsbelastning: 25 kg.
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Tilbehør for ortopedi, traumatologi,
spinalkirurgi og ortopedisk forlengelse

Fleksibel justering av pasientens hode til høyre og venstre

14

Nedfellbare og avtakbare madrasssegmenter
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Tilbehør for ortopedi, traumatologi,
spinalkirurgi og ortopedisk forlengelse

1
101.0244.0 Skulderplate kirurgi
for DIAMOND 50/60 operasjonsbord, for montering
på elektromotorisk benseksjonstilkobling, helningsvinkel kan justeres opp til +90°. Fri tilgang til skulderområdet takket være individuelt nedfellbare og flyttbare
polstrede segmenter. Rask fjerning av segmenter ved
å trekke ut en låsepinne. Takket være hengslet tilbobling til skulderplate, kan segmentene ligge på bordet
under operasjonen, noe som eliminerer behovet for
mellomlagring. Svingbart feste for hodestøtte gir en
bedre tilgang til operasjonsområdet. 3 posisjoneringsmuligheter for lateral kroppsstøtte på begge sider av
skulderplate, inkl. 1 lateral kroppsstøtte 101.0245.0
viskoelastisk skumputer med antistatisk trekk. Krever
i tillegg: armatur 101.0187.0 og formet hodestøtte
101.0266.0.
101.0243.0 Skulderplate kirurgi
lik 101.0244.0, for DIAMOND 40 operasjonsbord
modeller, manuell justering av helningsvinkel opptil
+90° med gassfjærassistanse. (ikke avbildet)
101.0242.0 Skulderplate kirurgi
lik 101.0244.0, for OPX mobilis operasjonsbord,
manuell justering av helningsvinkel opptil +90° med
gassfjærassistanse. (ikke avbildet)
2
101.0245.0 Lateral kroppsstøtte
rustfritt stål, avtagbart visko-elastisk pute med
antistatisk trekk. Med hurtiglåsemekanisme, frigjøring
ved hjelp av trykknapp. For feste til skulderplate
101.0244.0, 101.0243.0 og 101.0242.0.

1

3
101.0266.0 Formet hodestøtte for
skulderkirurgi
U-formet hjelm med myke puter og 2 fleksible sideputer for ulike hodestørrelser. Sikker plassering av hodet
ved hjelp av 2 myke stropper, hygienisk hurtigkobling.
Krever armatur 101.0187.0 for feste til skulderplate .
3

2

4
101.2790.1 Skulder artroskopi plate
for mobilis operasjonsbord, tilbehør i stedet for
benplaten, manuell justering med gassfjærhjelp, med
individuelt avtagbare sidepolstringer for fri adgang
til skuldrene, med sideskinner. Krever kobling for
hodestøtte 101.0363.0 eller 101.0364.0 eller armatur
101.0187.0 og formet hodestøtte 101.0266.0.

4
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Tilbehør for ortopedi, traumatologi,
spinalkirurgi og ortopedisk forlengelse

1
101.0108.0 Arm/hånd operasjonsbord
rtg.transparent CFRP bord med antistatisk polstring,
ergonomisk form for optimal tilgang til det kirurgiske
feltet, 815 x 520 mm (B x D).
Uten støttestangen, bæreevne opp til 25 kg.
2
101.0070.1 Arm/hånd operasjonsbord
for mobilis operasjonsbord, rtg.transparent bordplate
i plast med polstring, antistatisk, røntgenkassett tunnel,
700 x 300 mm (B x D).
3
101.0163.1 Weinberger håndtrekksystem
for intramedullær nagling av overarmen, vertikal
stang og horisontal hjelpesskinne med tilbehørsskinne,
justerbar ved hjelp av låsbart kuleledd, for feste på
overarm posisjoneringsenhet 101.0136.0 (må bestilles
separat).
4
101.0136.0 Overarm posisjoneringsenhet
for intramedullær nagling av overarmen, vertikal
stang og horisontal hjelpeskinne med tilbehørsskinne,
justering ved hjelp av låsbart kuleledd, for feste av
Weinberger håndtrekksystem 101.0163.1 (må bestilles
separat). Krever festeklamme 101.0146.0.
5
101.0152.0 Støttestang for overarm
polstret, rtg.transparent,
sikker arbeidsbelastning: 12 kg.
Krever festeklamme 101.0146.0.

1

2

3

4
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Tilbehør for ortopedi, traumatologi,
spinalkirurgi og ortopedisk forlengelse

1
101.0122.0 Overarm posisjoneringsplate
rtg.transparent, høydejustering ca. 100 mm ved
hjelp av klemme, kan dreies opp til 90°, skumpute
210 x 260 mm, (B x D), arbeidsbelastning: 10 kg.
Krever festeklamme 101.0117.0.
2
101.0105.0 Strekkenhet
for strekk av armen i underarmsbrudd, inkl. festeklamme. Kan kun brukes i kombinasjon med Axilla støtte
101.0257.0, albuestøtte 101.0258.0 og Weinberger
håndstrekksystem 101.0163.1.

1

3
101.0258.0 Albuestøtte
for reduksjon av albue frakturer, inkl. festeklamme
Krever Axilla støtte 101.0257.0, Weinberger håndstrekksystem 101.0163.1 og Strekkenhet 101.0105.0.
4
101.0257.0 Axilla støtte
polstret rtg.transparent motstrekk stang, inkl.
festeklamme, kan bare brukes i kombinasjon med
albuestøtte 101.0258.0.

3

5
101.0259.0 Benstøtte
holder pasientens ben for en enklere huddesinfeksjon, bevegelig fotholder, høydejusterbar. Krever
festeklamme 101.0146.0.
6
101.0261.0 Menisk posisjoneringsenhet
rtg.transparent støtte stang, fleksibel plassering av ben
ved hjelp av svingbar klamme, krever festeklamme
101.0146.0.

2

4

5

6
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Tilbehør av karbon

1
101.7151.0 Karbonplate
til DIAMOND operasjonsbord, rtg.transparent CFRP
plate, for montering til ryggseksjon av operasjonsbordet, lengde 1200 mm, hvorav 1000 mm rtg.transparent. Med 60 mm skumgummimadrass, antistatisk, med
støttestang.
Sikker arbeidslastning:
med støttestang 225 kg
uten støttestang 140 kg
101.7154.0 Karbonplate
lik 101.7151.0, for OPX mobilis operasjonsbord.
(uten bilde)
Sikker arbeidslastning:
med støttestang 225 kg
uten støttestang 100 kg
2
101.7152.0 Sideskinne for karbonplate
sideskinne i rustfritt stål 25 x 10 mm, lengde 220 mm,
for feste til karbonplate 101.7151.0 og 101.7154.0.
3
101.7200.1 Spesial armstøtte
med rtg.transparent CFRP-plate, tilbehør til sideskinnene. 700 x 250 mm, hvorav 600 mm rtg.transparent.
Kan belastes med inntil 25 kg. Svingbar horisontalt
med forriglingssystem og festeklamme. 25 mm skumgummi polstring, antistatisk.

1

4
101.7050.1 Spesial benplate
til mobilis operasjonsbord, to-delt, med rtg.transparent CFRP plate, for feste på sete seksjon. Lengde:
850 mm, hvorav 730 mm rtg.transparent, kan utvides
med 250 mm ved hjelp av avtakbare laminatplater.
Bredde: 2 x 250 mm. Kan belastes med opp til 30 kg
hver. Helling og svingvinkel ved hjelp av forriglingssystem og festeklamme. 60 mm skumgummi polstring,
antistatisk.
2

3

18
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Strekkbord tilleggsutstyr

Operasjonsbord konfigurert som strekkbord kjennetegnes av brukervennlighet og et allsidig bruksområde.
Kompliserte kirurgiske inngrep som for eksempel
hofteartroskopi kan utføres mer effektivt takket være
et nyutviklet strekksystem samt andre forbedringer i
utstyret.
En spesiell strekksko sikrer pasientens føtter i en hvilken som helst posisjon.
En perineumstøtte som sikrer motstrekk i lyske/bekken.
Perineumstøtten har ekstra polstring for å forhindre
trykk- og nerveskader.
Et ny svingbart kuleledd gir optimalisert og kontinuerlig svingbarhet i strekkstengene.
1
Formen på seteseksjonen forenkler desinfisering av
det kirurgiske området.

Hofte artroskopi

Hofte artroskopi
Svingbar kileklemme

1
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Strekkbord tilleggsutstyr
— detaljer

Et innovativ svingbart kuleledd med integrert strekksystem muliggjør nøyaktig justering av operasjonsstedet for hofteartroskopi og nøyaktig reposisjonering av
brudd i de nedre ekstremiteter.
1
Tydelige markeringer på strekkstangen gir korrekt og
sikker bruk av utstyret til enhver tid.
2
Enkel finjustering og intraoperative justeringer samt
overvåking av det nødvendige strekket er mulig takket
være skalering på strekkstangen.

Kuleledd

Kuleledd

3
Enkel og rask montering til operasjonsbordet ved hjelp
av monteringsstangen som er festet på seteseksjonen.

Forlengelsesenhet

1

2

Monteringsstang mobilis

3

20

3

Monteringsstang
DIAMOND
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Strekkbord tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr for ortopedi, traumatologi,
spinalkirurgi og strekkbord
For behandling av alle typer brudd i nedre ekstremiteter.
Viktige egenskaper:
• Rask, enkel og sikker montering av tilbehøret til
DIAMOND og mobilis operasjonsbord
• Modulært system for optimal bruk på flere område
• Uhindret tilgang til underekstremitetene for røntgenbildeforsterker og fullstendig transilluminasjon av de
to aksene
• Godt gjennomtenkt tilbehør for komfortabel og
presis posisjonering av pasient
• Desinfeksjonssikker konstruksjon i rustfritt stål

101.0270.0 Strekkbord tilleggsutstyr
Strekkstenger med stillingslåsing i doble ledd for
svingbarhet og høydejustering. Leddet i stangen kan
enten justeres horisontalt eller vertikalt for optimal tilgjengelighet for røntgen. Utskiftbare strekksko montert
på strekkstengene, vippebare, svingbare og roterbare
kuleledd. Alle metalldeler er laget av elektropolert
rustfritt stål.
Krever monteringsfeste, polstring og monteringsstang som beskrevet på side 17!
Komplett med standard utstyr:
2 strekkbord støttestenger,
2 fotplater for voksne,
2 strekksko for voksne,
1 perineumstøtte for ryggleie, justerbar
Totalvekt: 46 kg
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Strekkbord tilleggsutstyr

1
101.0110.0 Monteringsbeslag
for alle DIAMOND operasjonsbord modeller, for
montering av tilleggsutstyr 101.0270.0 (ettermontering
mulig, men med unntak av "Crash detection"-funksjon)
1
101.5250.0 Monteringsbeslag
lik 101.0110.0, men for mobilis operasjonsbord uten
langsgående skiftfunksjonen. I mobilis bordmodeller
med langsgående skiftfunksjon er monteringsbeslaget
allerede inkludert. (ikke avbildet).
2
101.0250.0 Monteringsstang
for DIAMOND operasjonsbord med langsgående
skift-funksjonen. Nødvendig for montering av strekkbord tilleggsutstyr 101.0270.0 i kombinasjon med
monteringsbeslag 101.0110.0.

1

2

5

3

4

6

2
101.0260.0 Monteringsstang
lik 101.0250.0, men for DIAMOND operasjonsbord
uten langsgående skift-funksjon. (ikke avbildet).
3
101.0251.0 Monteringsstang
lik 101.0250.0, men for mobilis operasjonsbord.
4
101.0491.0 Posisjonsplate for dorsal posisjon
smal versjon, inkl. pute, for å plassere pasientens bekkenparti på strekkbordet.
5
101.0324.0 Posisjoneringsplate for lateral
posisjon
stor versjon, inkl. pute, for å plassere pasientens bekkenparti på strekkbordet.
6
101.0290.0 Transporttralle
Tralle for transport og lagring av strekkbord tilleggsutstyr delt i separate moduler.
7
101.0221.0 Transporttralle
lik 101.0290.0, men for transport og lagring av den
fullstendige monterte strekkbord tilleggsutstyr.
8
101.0240.0 Lengdeadapter for
utvidelsesenhet
rustfritt stål, forlenger eller forkorter utvidelsesstangen
med 265 mm, og muliggjør en tilpasning av stangen til
ekstremt høye eller små pasienter.
7

8

22
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Strekkbord tilleggsutstyr

Standardutstyr

Tilleggsutstyr

1
101.0340.0 Bekken gipsadapter med bekkenstøtte
2
101.0350.0 Perineumstøtte for sideleie
for lateral pasientposisjonering, rtg. transparent.
3
101.0165.0 Kirschner wiresystem
for strekk ved hjelp Steinmannpinne.

Strekk stang (horisontal eller vertikal innsetting)

Horisontal svingbarhet av strekkstenger

1

3

2

4
101.0218.0 Overførings benplater (par)
festes til seteseksjon i monteringsfeste for strekkbord
tilleggsutstyr, for DIAMOND operasjonsbord: også
direkte montering på seteseksjon i stedet for benseksjoner. Av bøyd rustfritt stålrør med stofftrekk, lettvekts
konstruksjon. For anestesi av pasienter for gynekologiske eller urologiske inngrep eller for intervensjoner
ved hjelp av strekkbord tilleggsutstyr.
Lengde benplater: 875 mm.
5
101.0193.0 Sideskinne forlengelse (par)
på sete seksjon for feste av en Göpel-type benstøtte 101.0115.0 ved hjelp av svingbar festeklamme
101.0146.0.
6
101.0280.0 Strekkstøtte for skinnebensfraktur
strekkmotstand støttestang for leggen, høydejusterbare og avtagbare. Vippbar ved hjelp av et
tannhjulsledd.

4

7
101.0254.0 Kondylfiksering
for en nøyaktig fiksering av kneet, asymmetrisk
opphengte plater for en individuell tilpasning. Kan kun
brukes i kombinasjon med strekkenhet for crusfrakturer 101.0280.0.

Vertikal justering av strekkstang når
den settes i vertikal orientering

5

(Ikke avbildet):
101.0201.0 Fotplater til barn (par)
101.0205.0 Strekksko til barn (par)

Justerbar perineumstøtte for ryggleie

6

7
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Strekkbord tilleggsutstyr

1 Teleskopstang for suspensjon av vertikale isolasjonsgardiner for montering på for eksempel to infusjonsstenger

1

2

3

1
101.0224.0 Teleskopstang
for suspensjon av vertikale isolasjonsgardiner, montert
på to vertikale stolper med to universalklemmer, teleskopstangen er justerbar fra 1.500 til 2.800 mm.
2
101.0320.0 Polsting for hofteartroskopi
for bruk ved hofteoperasjon, for å tre på støttestang.
Høyde 240 mm, diam. 230 mm.

24

3
101.0310.0 Spesialsko for hofteartroskopi
(Rotex sko), permanent posisjonerbar sko for stabilisering av foten i hofte- og traumakirurgi, anatomisk
formet karbon innersko med hurtiglåsmekanisme,
engangs innersko 101.0330.0 ikke inkludert!

4
4
101.0330.0 Engangs innersko (stk.)
for bruk med spesialsko for hofteartroskopi
101.0310.0.
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Tilleggsutstyr for
hodeposisjonering og nevrokirurgi

1
101.0141.0 Universal adapter
for DIAMOND operasjonsbord, rustfritt stål, for
feste av universal basisenhet 101.0142.0, støttearm 101.0112.0 og koblingsstykke 101.0167.0 eller
101.0187.0.
101.2720.0 Universal adapter
lik 101.0141.0, men for mobilis operasjonsbord.
(ikke avbildet).

1

5

2
101.0364.0 Hodestøtte tilkobling
med sentral firkantmontering, justering ved hjelp av
håndtak og kuleledd, med sideskinneadapter lengde
150 mm, for festing av formet hodestøtte til skulderkirurgisk plate 101.0244.0/101.0242.0/101.0243.0 eller
skulder artroskopi plate 101.2790.1
3
101.0363.0 Hodestøtte tilkobling
høyderegulerbar og skråstillbare sideskinne adapter,
lengde 200 mm, egnet for hesteskoformet hodestøtte
101.0155.0 eller 101.0179.0 [krever universaladapter
101.2720.0 (mobilis) eller 101.0141.0 (DIAMOND)].

2

6

4
101.0187.0 Armatur
sentrert montering, 3-leddet justering ved hjelp av
stjernehåndtak, med sideskinne adapter, lengde
275 mm, egnet for hodestøtte 101.0155.0 eller
101.0179.0 (krever universal adapter 101.2720.0
(mobilis) eller 101.0141.0 (DIAMOND).
5
101.0195.0 Kirurgens armstøtte
Armstøtte for oftalmisk mikrokirurgi. Justerbar i høyden og kan dreies bakover. For feste til koblingsstykke
101.0167.0 eller 101.0187.0.

3

7

6
101.0179.0 Delt hesteskoformet hodestøtte
2-delt hodestøtte, justerbar i bredden, PU hodestøtte
med avtakbar polstring og festestropp, optimal
trykkfordeling ved mageleie og ryggleie. (krever
koblingsstykke 101.0167.0 eller 101.0187.0 og universal adapter 101.2720.0 (mobilis) eller 101.0141.0
(DIAMOND).
7
101.0155.0 Hesteskoformet hodestøtte
I ett stykke, PU hodestøtte med avtakbar polstring
og festestropp, optimal trykkfordeling ved mageleie
og ryggleie. (krever koblingsstykke 101.0167.0 eller
101.0187.0 og universal adapter 101.2720.0 (mobilis)
eller 101.0141.0 (DIAMOND).

4

8

8
101.0256.0 Hesteskoformet hodestøtte
med enhåndsbetjening
for posisjonering av pasientens hode på siden eller i
rett stilling, trinnløs enhåndsbetjening, uttrekkbar justeringsspak, avtagbar polstring, inkl. 1 festestropp
(krever universell adapter 101.0141.0 eller 01.2720.0).
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Tilleggsutstyr for
hodeposisjonering og nevrokirurgi

1
101.0441.0 OMFS plate
for DIAMOND operasjonsbord, tilbehør i stedet for
benplate, for prosedyrer i hodeområdet (oftalmologi,
oral og maxillofacial kirurgi, ENT), kan heves/senkes
+/- 40° ved hjelp av gassfjær, hodeplate med dobbel
lengdejustering for individuell tilpasning til pasient,
justeringsområde for lengdeinnstillinger: 210 mm,
justeringsområde for fininnstillinger av lengde: 70 mm,
kan vippes i alle retninger via kuleledd, høydejusterbar opp til 38 mm, avtakbar formet hodestøtte.
101.0503.0 Mellomliggende pute
for å støtte pasientens nakke når OMFS platen trekkes
ut (fra ca. 2/3 uttrekk). (ikke avbildet)
101.0501.0 Støttepute
for eksempelvis hårtransplantasjoner, festes til OMFS
plate 101.0441.0 i stedet for formet hodestøtte.
(ikke avbildet)
101.0502.0 Sideskinne adapter
for montering av formet hodestøtte 101.0179.0 eller
101.0155.0 til OMFS plate 101.0441.0 i stedet for
formet hodestøtte. (ikke avbildet)

(OMFS, oral and maxillofacial surgery)

1

Scan the QR code and discover the possibilities offered by the OMFS plate!

26
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Tilleggsutstyr for
hodeposisjonering og nevrokirurgi

2
101.0014.0 Tverrligger monteringsbrakett
rustfritt stål, for sittende nevrokirurgisk pasientposisjonering, justering for ulike bordbredder. Krever 2
festeklammer 101.0018.0!

6

3
101.0142.0 Doro universal basisenhet
med dobbel leddjustering, festes til adapter
101.2720.0 (mobilis) eller 101.0141.0 (DIAMOND)
eller tverrligger monteringsbrakett 101.0014.0. Krever
Doro kranium festeramme adapter 101.0113.0 eller
101.0168.0 og Doro kranium festeramme 101.0127.0
eller Doro formet hodestøtte 101.156.0. På forespørsel, også tilgjengelig i rtg.transparent materiale.
4
101.0113.0 Doro kranium festeramme
adapter
for feste av Doro kranium festeramme 101.0127.0
eller formet hodestøtte 101.0156.0, for montering på
universal basisenhet 101.0142.0. På forespørsel, også
tilgjengelig i rtg.transparent materiale.

2

3

7

8

5
101.0168.0 Doro kranium festeramme
adapter med kuleledd
gir 360° rotasjon, horisontal justering opp til 90°,
for feste av Doro kranium festeramme 101.0127.0
eller formet hodestøtte 101.0156.0, for montering på
universal basisenhet 101.0142.0. På forespørsel, også
tilgjengelig i rtg.transparent materiale.
6
101.0486.0 Rtg. transparent hodestøttesystem
for rtg. visualisering av blodårer (DSA)
Bestående av:
DORO LUCENT® Base Unit
DORO LUCENT® Locking Transitional Member
DORO LUCENT® Transitional Member
DORO® Swivel Adaptor Radiolucent
DORO® Skull Clamp Radiolucent
DORO Lucent® Disposable Skull Pins, Adult (u/bilde)
DORO LUCENT® Storage Case (u/bilde)
7
101.0127.0 Doro kranium festeramme
for et sikkert og stabilt 3-punkts feste av kranium i
ryggleie, sideleie eller sittende stilling. Inkl. 3 plugger
for voksne. På forespørsel, også tilgjengelig i rtg.
transparent materiale.
8
101.0156.0 Doro formet hodestøtte
dobbel justering, U-formet gelpolstring, krever Doro
kranium festeramme adapter 101.0113.0 og Doro
universal basisenhet 101.0142.0.

4

9

9
101.0180.0 Doro kraniumsplugger
3 stk. gjenbruks kraniumsplugger, pediatrisk.
10
101.0188.0 Doro kraniumsplugger
3 stk. gjenbruks kraniumsplugger, voksen.

5

10
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Tilleggsutstyr for
gynekologi og urologi

1
101.0016.0 Benstøtte (par)
høydejusterbar og svingbar, festet på benseksjon,
servomekanisme, i plast med gel polstring for foten og
leggen, justerbar i alle retninger. Spesielle festeklammer er inkludert.
101.0264.0 Benstøtte (par)
lik 101.0016.0, men for en pasientvekt på opptil 327 kg.
(ikke avbildet).
2
101.0217.0 Benstøtte Göpel-type
Cysto-Lift (par)
høydejustering og justerbar lengde fra fotenden,
servomekanisme, polstret Göpel-type benstøtter,
justerbar i alle posisjoner, inkl. festeklammer.
3
101.0115.0 Benstøtte (Göpel -type)
svart integrert støpt skumgummi, antistatisk, med
festestropp, uten festeklamme. Rustfritt stål 18/10,
monteringsstang lengde 520 mm. Krever festeklamme
101.0018.0 eller 101.0146.0.
4
101.0219.0 Benstøtte Göpel
tungvektstype (par)
laget av rustfritt stål, justerbar ved hjelp av komfort
hengsler, fritt bevegelig knekrykke kan låses ved
behov, aluminium knekrykke med avtagbar viskoelastisk skumpolstring, inkl. festestropp , justerbare og
fritt bevegelige benstøtteskåler, aluminium skåler med
avtagbare viskoelastisk skumpolstringer, inkl. stropp,
stang 520 mm lengde.
Maksimalt tillatt pasientvekt : 250 kg.
Uten festeklammer,
krever 2 stk. festeklammer 101.0147.0

1

4

2

5

3

6

5
101.0570.0 Benplate, justerbar
til DIAMOND operasjonsbord, fire seksjoner, for enkel
og anatomisk pasientposisjonering, trinnløs justering,
enklere tilgang til det kirurgiske området ved flyttbare
plater for øvre og nedre deler av bena, flyttbare polstringer. Göpel-type benstøtter 101.0571.0 kan festes i
stedet for benplatene (se bilde 6).
6
101.0571.0 Benstøtte (par)
Göpel-type benstøtter for feste til benplater
101.0570.0.
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Tilleggsutstyr for
gynekologi og urologi

7
101.0197.0 Urologisk adapter
for DIAMOND operasjonsbord, forlenger seteseksjon med ca. 420 mm, med utskjæring for urologiske
inngrep, fullt røntgen transparent, med sideskinner i
rustfritt stål 25 x 10 mm. På forespørsel også tilgjengelig for bord uten gyn. utskjæring.
101.0520.0 Dobbel bordplate
for innsetting av røntgenkassett, for urologisk adapter
101.0197.0. (ikke avbildet).
7

101.6010.1 Urologisk adapter
lik 101.0197.0, men for mobilis operasjonsbord.
(ikke avbildet).
8
101.0204.0 Gynekologisk adapter
for DIAMOND operasjonsbord, forlenger seteseksjonen med 285 mm, for gynekologisk og urologisk
kirurgi, fullt røntgen transparent, med sideskinner og
utskjæring for gynekologi. På forespørsel også tilgjengelig for bord uten gyn. utskjæring.
101.0530.0 Dobbel bordplate
for innsetting av røntgenkassett, for gynekologisk
adapter 101.0204.0. (ikke avbildet).

8

9
101.0170.0 Pusskuff, fastmontert
for DIAMOND operasjonsbord, rustfritt stål, feste til
bordsokkel, med avløpssluk og plastslange, dimensjoner på pusskuffen: 350 x 325 x 60 mm (B x D x H).
10
101.0182.0 Svingmontert pusskuff med
festestang
for DIAMOND operasjonsbord, rustfritt stål, feste til
bordsokkel, med avløpssluk og plastslange, dimensjoner på pusskuffen: 350 x 325 x 60 mm (B x D x H).
101.0191.0 TUR sil
rustfritt stål, for pusskuff 101.0182.0.
(ikke avbildet).
11
101.0589.0 Gyn. instrumenthylle
for DIAMOND operasjonsbord, for plassering av
instrumentbrett for å legge instrumenter under prosedyren, monteres inn i benseksjonen på operasjonsbordet, dimensjoner på brett 548 x 288 mm.
101.0449.0 Gyn. instrumentbrette
Brett for innsetting i gyn. instrumenthylle 101.0589.0,
dimensjoner på brett 548 x 288 mm.

101.4010.1 Gynekologisk adapter
lik 101.0204.0, men for mobilis operasjonsbord.
(ikke avbildet).
Merk! Ekstra benseksjon kan ikke festes til
adapteren.

9

10

11
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Tilleggsutstyr for
gynekologi og urologi

1
101.0129.0 Albuestøtte (par)
med festeskinner i rustfritt stål for feste til uro. adapter
for DIAMOND 101.0197.0, skumgummipolstring,
antistatisk, 120 x 200 mm (L x B).
Kan ikke brukes i kombinasjon med pusskuff med
gyrospyling 101.0584.0 eller skyllebolle med avløp
101.0593.0.
101.6020.0 Albuestøtte (par)
lik 101.0129.0, men til uro. adapter for mobilis
101.6010.1. (ikke avbildet).
2
101.0584.0 Pusskuff med gyrospyling
for feste til gyn. adapter 101.0204.0 eller uro.
adapter 101.0197.0, stor og rund bolle i rustfritt stål
Ø 360 mm, utvidbar, svingbar type, låsbar i alle
posisjoner. Uten profilert kant for maksimal hygiene.
Lukttetting med vannlås (vegg-/gulvsystem). Innløpsvann betjent ved hjelp av manuell vannkrane. Svært
fleksibel avløpsslange og tilkoblingsstykke, Ø 40 mm.
I henhold til DIN EN 1717.

1

3

2

4

101.0588.0 TUR sil
rund, rustfritt stål, for pusskuff med gyrospyling
101.0584.0. (ikke avbildet)
3
101.2400.0 Pusskuff med festebrakett
for mobilis operasjonsbord, lett tilgjengelig plassering
på undersiden av bordet. Hurtiglåsmekanisme for
feste av pusskuff til festebrakett, sikkert skruefeste for
festebrakett på understell, kapasitet 7 liter.
4
101.2470.0 Pusskuff med holder
for mobilis operasjonsbord, i rustfritt stål, festes til
bordsokkel, med avløp og plastslange, dimensjoner
på skål: 350 x 325 x 60 mm (B x D x H).
5
101.0362.0 Skyllebolle med avløp
for DIAMOND operasjonsbord, rustfritt stål, uttrekkbar, med avløp og slange, lengde 1200 mm.
Tilbehør til gyn. adapter 101.0204.0 eller uro. adapter
101.0197.0. Dimensjoner på bolle: 350 x 325 x 100
mm (B x D x H).
6
101.0365.0 Væskeoppsamlingssystem
for å samle væske under hysteroskopi eller cystoskopi,
fleksibel ramme for å holde dreneringsdrapering, inkl.
10 draperinger 101.0499.0 og festeklemme for sikring
til sideskinner.
101.0499.0 Dreneringsdrapering
til bruk med væskeoppsamlingssystem 101.0365.0
(kartong m/10 enheter)

5

6
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2

1

2

2

1
101.0560.0 RotexTable
Posisjoneringsenhet for hofte endoprotese og artroskopi. Elektromotorisk høydejustering av pasientens
benplater betjent med fotkontroll, manuell finjustering
ved å rotere, utvide, trekke ut og inn, for bruk med
strekkbord tilleggsutstyr 101.0270.0,
Sikker arbeidsbelastning: 220 kg

2
101.0160.0 Allen® Spine System
Posisjoneringsenhet for posisjonering av pasient for
kirurgiske inngrep på ryggraden, festes på sideskinnene på operasjonsbordet.

Leveringsomfang:
RotexTable, RotexShoe (med to innersko), fotkontroll,
ladeenhet med veggfeste, utskiftbart batteri, tilkoblingskabel, trolleysokkel med låsbare hjul, håndsveiv,
adapter for strekkbord tilleggsutstyr 101.0270.0.
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Posisjoneringsstøtte
Merk!
For sykehus i Tyskland leveres SCHMITZ gelposisjoneringsputer i blå eller grønn farge. For sykehus utenfor Tyskland
vil gelputer leveres i svart.

1
101.0327.0 Gelpute for lateral posisjonering
for sikker lateral posisjonering, for å avlaste press på
skulderledd og beskytte nervebaner, for kirurgiske
inngrep på hofte, skuldre eller nyrer,
720 x 500 x 160 mm (B x D x H).
2
101.0328.0 Gel hælpolstringer (par)
for å støtte akillesområdet og avlaste press på pasientens hæler under langvarige kirurgiske prosedyrer,
190 x 100 x 70 mm (B x D x H).

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

3
101.0329.0 Hesteskoformet gel hodering
åpen, voksen størrelse, gir stabilitet og beskyttelse til
pasientens ansikt under operasjon i lateral posisjon,
Ø 200 x 54 mm.
4
101.0331.0 Hesteskoformet gel hodering
åpen, pediatrisk, gir stabilitet og beskyttelse til pasientens ansikt under operasjon i lateral posisjon,
Ø 140 x 34 mm.
5
101.0332.0 Gel hodering
lukket, voksen størrelse, beskytter hodet og ører under
operasjonen i ryggleie, Ø 200 x 50 mm.
6
101.0333.0 Gel hodering
lukket, pediatrisk, beskytter hodet og ører under
operasjonen i ryggleie, Ø 140 x 34 mm.
7
101.0334.0 Gel hodestøtte for mageleie
posisjonering
voksen størrelse, anatomisk utformet slik at pasientens
hode komfortabelt kan hvile med ansiktet ned, uttak
for endotrakealtuber på begge sider,
280 x 240 x 140 mm (B x D x H).
8
101.0335.0 Gel hodestøtte for mageleie
posisjonering
pediatrisk, anatomisk utformet slik at pasientens hode
komfortabelt kan hvile med ansiktet ned, uttak for
endotrakealtuber på begge sider,
260 x 230 x 135 mm (B x D x H).
9
101.0336.0 Gel hodering
lukket, for spedbarn, beskytter hodet og ører under
operasjonen i ryggleie, Ø 90 x 20 mm.
10
101.0355.0 Stor gelpute mageleie
eliminerer trykk på magen og muliggjør enkel ventilasjon og sirkulasjon i tilfeller med mageleie over lengre
tid, 1115 x 520 x 140 mm.

32
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Posisjoneringsstøtte

11
101 .0353.0 Gelpute for operasjonsbord
1150 x 520 x 10 mm.
101 .0354.0 Gelpute for operasjonsbord
1800 x 520 x 10 mm.
(uten bilde)
12
101 .0339.0 Gelpute for brystkasse m/flat
bunn
voksen størrrelse, 505 x 140 x 110 mm.
11

12

13
101 .0345.0 Gel universell pasientposisjonering
150 x 60 x 40 mm.
101 .0346.0 Gel universell pasientposisjonering
330 x 70 x 50 mm.
101 .0347.0 Gel universell pasientposisjonering
290 x 100 x 60 mm.
101 .0348.0 Gel universell pasientposisjonering
345 x 120 x 70 mm.

13

14
101 .0343.0 Gelpute for armbeskytter
som passer for akryl armbeskytter 101.0153.0,
157 x 128 x 15 mm.
15
101 .0344.0 Gel beskytter korsbeinsområde
for pasientposisjonering i ryggleie og litomi posisjon,
voksen størrelse, 450 x 445 x 30 mm.

14

15

16
101 .0211 .0 Støttepute
antistatisk dekket skumpute, halvsirkelformet,
240 x 120 x 475 mm (W x H x L).
17
101 .0208.0 Plexus pute
eller ryggleie posisjonering, utformet for å hindre
brakial plexus lammelse og for å stabilisere hodet,
440 x 500 x 100 mm (B x D x H).

16

17

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

33

Posisjoneringsstøtte

1
101 .0352.0 Gel lateral benposisjonering
for lateral pasientposisjonering, voksen størrelse,
650 x 400 x 230 mm.
2
101 .0341 .0 Profilert gelpute armbrett
profilert, voksen størrelse, 510 x 155 x 40 mm.
101 .0342.0 Profilert gelpute armbrett
profilert, for tenåringer, 395 x 140 x 40 mm.
(ikke avbildet)
3
101 .0337.0 Gelpute ryggleie hodestøtte
voksen størrelse, ergonomisk formet for å posisjonere
pasientens hode under øyekirurgi og andre ryggleie
prosedyrer, 275 x 237 x 90 mm.

1

2

101 .0338.0 Gelpute ryggleie hodestøtte
samme som 101.0337.0, for tenåringer,
275 x 230 x 65 mm.
(ikke avbildet)
4
101 .0349.0 Gelpute for benstøtte (par)
for Göpel-type benstøtte, beskytter nerver og blodårer i benet under litotomi prosedyrer,
370 x 205 x 25 mm.
5
101 .0351 .0 Gelpute for kne
for å beskytte knærne mot trykkskader i utsatt stilling,
voksen størrelse, 510 x 150 x 40 mm.

3

4

34
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1
101.0581.0 Vakuummadrass, kort
for pasientposisjonering i ryggleie, gynekologisk eller
Trendelenburg posisjon. Feste av vakuummadrass
på operasjonsbordet hindrer pasienten fra å gli av
bordet ved ekstrem hode-ned-posisjon (f.eks i laparoskopisk sigma reseksjon). Forhindrer tap av pasientens
kroppsvarme takket være termo visco systemet,
hindrer nerveskader ved termo visco innsatser. Det
nødvendige vakuum kan opprettes med f.eks sugeenheter som allerede finnes inne i operasjonsstuen.
1200 mm x 1,000 mm (B x D)
Leveringsomfang:
Vakuummadrass for operasjonsbord, kort.
Ekstra pute for anestesi og polstret festestropp.
2
101.0582.0 Vakuummadrass, lang
for pasientenposisjonering i sideleie . Feste av vakuummadrass på operasjonsbord hindrer pasienten
fra å gli av bordet i ekstrem hodet-ned-posisjon.
Forhindrer tap av pasientens kroppsvarme takket
være termo visco systemet, hindrer nerveskader ved
termo visco innsatser. Det nødvendige vakuum kan
opprettes med f.eks sugeenheter som allerede finnes
inne i operasjonsstuen.
2000 mm x 920 mm (B x D)
Leveringsomfang:
Vakuummadrass for operasjonsbord, lang.
Ekstra pute for anestesi og polstret festestropp.

1

2
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Rektoskopi/setestøtte
Delt hesteskoformet hodestøtte
Doro kraniumsplugger
Svingmontert pusskuff med feste
Benstropp
Kne/fotstøtte
Koblingsstykke
Doro kraniumsplugger
Lateral støttepute (stk.)
TUR Sil
Armstøtte
Sideskinne forlengelse (par)
Sett med utvidelsesputer
Kirurgens armstøtte
Urologisk adapter
Sett med utvidelsesputer
Fotplater for barn (par)
Gynekologisk adapter
Strekksko til barn (par)
Fotkontroll, kabel-tilkoblet
Plexus pute
Skulderplate
Støttepute
Knestøtte artroskopi
80 mm SAF pad**
Håndkontroll, Bluetooth
Fotkontroll, Bluetooth
Benstøtte Göpel-type Cysto-Lift (par)
Overførings benplater (par)
Benstøtte Göpel tungvektstype (par)
Jordingskabel
Transporttralle
Teleskopstang
Nullstillingsfunksjon**
Nullstillingsfunksjon**
Retningshjul**
Røntgenkassettholder
Jordingskabel
Tilpasning for elektr. justering
Plate for pediatrisk kirurgi
Lengdeadapter for utvidelsesenhet
Plate for pediatrisk kirurgi
Skulderplate kirurgi
Skulderplate kirurgi
Skulderplate kirurgi
Lateral kroppsstøtte (stk)
Rengjøringsbåre for DIAMOND
Sprutbeskyttelse
Sidebeskyttelse (par)
Pad for sidebeskyttelse (stk)
Monteringsstang (DIAMOND L)
Monteringsstang
Festestropp, 840 mm
Skulderastrekk enhet
Kondylfiksering
Røntgenkassettholder

   
   
   
























































   
   
   




























































   
   

101.0178.0
9
101.0179.0
25
101.0180.0
27
101.0182.0
29
101.0185.0
11
101.0186.0
9
101.0187.0
25
101.0188.0
27
101.0190.0
13
101.0191.0
29
101.0192.0
7
101.0193.0
23
101.0194.0
12
101.0195.0
25
101.0197.0
29
101.0200.0
12
101.0201.0
23
101.0204.0
29
101.0205.0
23
101.0206.1
2
101.0208.0
33
101.0210.0
13
101.0211.0
33
101.0212.0
13
101.0213.0
–
101.0214.1
2
101.0216.1
2
101.0217.0
28
101.0218.0 11+23
101.0219.0
28
101.0220.0
12
101.0221.0
22
101.0224.0
24
101.0225.0
101.0226.0
101.0227.0
101.0228.0
12
101.0230.0
12
101.0238.0
4
101.0239.0
11
101.0240.0
22
101.0241.0
11
101.0242.0
15
101.0243.0
15
101.0244.0
15
101.0245.0
15
101.0246.0
11
101.0247.0
10
101.0248.0
11
101.0249.0
11
101.0250.0
22
101.0251.0
22
101.0252.0
7
101.0253.0
13
101.0254.0
23
101.0255.0
12





























































   
   
   
































































































































    
    
    

    

    
    
    
    




    


    
   
   

    


    
    

   
    
    
    
    

** Disse artiklene finnes i hovedkatalog under DIAMOND og OPX mobilis®
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DIAMOND 60


































































DIAMOND 50







DIAMOND 40







mobilis RC 40







Side

mobilis RC 30







Artikkelnr.

mobilis 300.

Beskrivelse

mobilis 200

DIAMOND 60

9
7
27
13
28
4
8
7
16
17
9
16
7
22
7
27
28
4
8
10
9
17
7
8
27
30
4
8
9
16
7
8
25
27
4
8
8
13
9
16
8
8
25
27
4
31
9
16
7
23
8
27
29
5
9
7

DIAMOND 50

101.0010.0
101.0012.0
101.0014.0
101.0015.0
101.0016.0
101.0017.1
101.0018.0
101.0019.0
101.0070.1
101.0105.0
101.0107.0
101.0108.0
101.0109.1
101.0110.0
101.0111.0
101.0113.0
101.0115.0
101.0116.1
101.0117.0
101.0120.0
101.0121.0
101.0122.0
101.0123.0
101.0125.0
101.0127.0
101.0129.0
101.0131.0
101.0132.0
101.0135.0
101.0136.0
101.0137.0
101.0139.0
101.0141.0
101.0142.0
101.0145.1
101.0146.0
101.0147.0
101.0150.0
101.0151.0
101.0152.0
101.0153.0
101.0154.0
101.0155.0
101.0156.0
101.0159.0
101.0160.0
101.0162.0
101.0163.1
101.0164.0
101.0165.0
101.0166.0
101.0168.0
101.0170.0
101.0171.0
101.0175.0
101.0177.0

DIAMOND 40

Skulderstøtte (par)
Anestesistang
Tverrligger monteringsbrakett
Støtteputer (thorax/bekken)
Benstøtte (par)
Hodeplate
Festeklamme
Armstøtte
Arm/hånd operasjonsbord
Strekkenhet
Sidestøtte (1 stk.)
Arm/hånd operasjonsbord
Armstøtte
Monteringsbeslag
Anestesistang forlenger (par)
Doro kranium festeramme adapter
Benstøtte (Göpel-type)
Benplate
Festeklamme
Lagringsstativ for tilbehør
Festebrakett for kroppsstøtte
Overarm pos. plate
Håndleddstøtte
Fleksibel anestesiramme
Doro kranium festeramme
Albuestøtte (par)
Ryggseksjon forlengelse, tilpasset
Festeklamme
Kroppsstøtte rull
Overarm pos. enhet
Håndleddstøtte
Infusjonsstang
Universal adapter
Doro universal basisenhet
Benplate
Festeklamme
Festeklamme
Kne/albue posisjoneringsenhet
Skulder/sidestøtte
Støttestang for overarm
Armbeskytter
Slangeholder
Hesteskoformet hodestøtte
Doro formet hodestøtte
Ryggseksjon forlengelse, vippbar
Allen Spine System
Rygg/setestøtte
Weinberger håndtrekksystem
Leggstropp
Kirschner wiresystem
Instrumentbord
Doro kranium adapter m/kuleledd
Pusskuff, fastmontert
Benplate
Pubis/sakrum/sternum støtte
Kroppsbelte

mobilis RC 40

Side

mobilis RC 30

Artikkelnr.

mobilis 300.

Beskrivelse

mobilis 200

Oversikt tilbehør
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Forhåndsinstallasjon for fotkontroll
Lagringsstativ
Schmitz Integrasjonsmodul
Schmitz Integrasjonsmodul
Dobbel bordplate**
OMFS plate
Bordplate utvidelse (par)
Gyn. instrumentbrette
Kroppsbelte
Dobbel bordplate f.101.0017.1
Rtg. transparent hodestøttesystem
Dobbel bordplate f.101.0145.1
Posisjonsplate for dorsal posisjon
Dreneringsdrapering
Dobbel bordplate f.101.0116.1
Støttepute
Sideskinne adapter
Mellomliggende pute
Dobbel bordplate f.101.0131.0
Dobbel bordplate f.101.0197.0
Dobbel bordplate f.101.0204.0
Dobbel bordplate f.101.0171.0
RotexTable
Benplate, justerbar
Benstøtte (par)
Dobbel bordplate f.101.0159.0
Vakuummadrass, kort
Vakuummadrass, lang
Knestøtte artroskopi
Pusskuff med gyrospyling
Håndtak (par)
TUR Sil
Gyn. instrumenthylle
Håndkontroll, kabel-tilkoblet
Håndkontroll, Bluetooth
Kne/fotstøtte
Benplate
Benplate
Pusskuff med festebrakett
Pusskuff med holder
Hodeplate
Hodeplate
Universal adapter
Skulderplate
Skulder artroskopi plate
Røntgenkassettholder
CFRP tverrstang
Gyn. adapter
Monteringsbeslag
Uro. adapter
Albuestøtte (par)
Fotkontroll
Spesial benplate
Karbonplate
Sideskinne for karbonplate
Karbonplate
Spesial armstøtte

101.0397.0
101.0410.0
101.0420.0
101.0421.0
101.0430.0
101.0441.0
101.0443.0
101.0449.0
101.0455.0
101.0480.0
101.0486.0
101.0490.0
101.0491.0
101.0499.0
101.0500.0
101.0501.0
101.0502.0
101.0503.0
101.0510.0
101.0520.0
101.0530.0
101.0540.0
101.0560.0
101.0570.0
101.0571.0
101.0580.0
101.0581.0
101.0582.0
101.0583.0
101.0584.0
101.0586.0
101.0588.0
101.0589.0
101.0590.1
101.0591.1
101.2070.1
101.2170.1
101.2180.1
101.2400.0
101.2470.0
101.2580.1
101.2590.1
101.2720.0
101.2780.1
101.2790.1
101.2810.0
101.2950.0
101.4010.1
101.5250.0
101.6010.1
101.6020.0
101.6400.0
101.7050.1
101.7151.0
101.7152.0
101.7154.0
101.7200.1

2
10
10
10
–
26
12
29
7
4
27
4
22
30
4
26
26
26
4
29
29
5
31
28
28
4
35
35
13
30
9
30
29
2
2
9
6
6
30
30
6
6
25
13
15
12
12
29
22
29
30
11
18
18
18
18
18

   
   
   
   
   

   

   
   
   
   




















































  

DIAMOND 60



























































































DIAMOND 50



























































































DIAMOND 40


































































































mobilis RC 40






Side

mobilis RC 30






Artikkelnr.

mobilis 300.






Beskrivelse

mobilis 200






DIAMOND 60

25
17
17
17
22
17
7
28
13
15
21
23
22
24
24
22
32
32
32
24
32
32
32
32
32
32
34
34
33
23
34
34
33
33
33
33
33
33
34
23
34
34
33
33
32
3
3
3
2
2
30
25
25
30
12
2
2

DIAMOND 50

101.0256.0
101.0257.0
101.0258.0
101.0259.0
101.0260.0
101.0261.0
101.0262.0
101.0264.0
101.0265.0
101.0266.0
101.0270.0
101.0280.0
101.0290.0
101.0310.0
101.0320.0
101.0324.0
101.0327.0
101.0328.0
101.0329.0
101.0330.0
101.0331.0
101.0332.0
101.0333.0
101.0334.0
101.0335.0
101.0336.0
101.0337.0
101.0338.0
101.0339.0
101.0340.0
101.0341.0
101.0342.0
101.0343.0
101.0344.0
101.0345.0
101.0346.0
101.0347.0
101.0348.0
101.0349.0
101.0350.0
101.0351.0
101.0352.0
101.0353.0
101.0354.0
101.0355.0
101.0356.0
101.0357.0
101.0358.0
101.0359.0
101.0360.0
101.0362.0
101.0363.0
101.0364.0
101.0365.0
101.0368.0
101.0380.1
101.0391.1

DIAMOND 40

Hesteskoformet hodestøtte
Axilla støtte
Albuestøtte
Benstøtte
Monteringsstang
Menisk posisjoneringsenhet
Festestropp, 1400 mm
Benstøtte (par)
Steril armholder forbruksmateriell
Formet hodestøtte for skulderkirurgi
Strekkbord tilleggsutstyr
Strekkstøtte for skinnebensfraktur
Transporttralle
Spesialsko for hofteartroskopi
Polstring for hofteartroskopi
Posisjoneringsplate for lateral posisjon
Gelpute for lateral posisjonering
Gel hælpolstringer (par)
Hesteskoformet gel hodering
Engangs innersko (stk.)
Hesteskoformet gel hodering
Gel hodering, voksen
Gel hodering, pediatrisk
Gel hodestøtte for mageleie, voksen
Gel hodestøtte for mageleie, pediatrisk
Gel hodering
Gelpute ryggleie hodestøtte, voksen
Gelpute ryggleie hodestøtte, tenåring
Gelpute for brystkasse m/flat bunn
Bekken gipsadapter m/bekkenstøtte
Profilert gelpute armbrett, voksen
Profilert gelpute armbrett, tenåring
Gelpute for armbeskytter
Gel beskytter korsbeinsområde
Gel universell pasientposisjonering
Gel universell pasientposisjonering
Gel universell pasientposisjonering
Gel universell pasientposisjonering
Gelpute for benstøtte (par)
Perineumstøtte for sideleie
Gelpute for kne
Gel lateral benposisjonering
Gelpute for operasjonsbord
Gelpute for operasjonsbord
Stor gelpute mageleie
Ladestasjon, sokkelversjon
Ladestasjon, veggmontering
Ladestasjon, sideskinne
Fotkontroll, kabeltilkobling
Fotkontroll, Bluetooth
Skyllebolle med avløp
Hodestøtte tilkobling
Hodestøtte tilkobling
Væskeoppsamlingssystem
Fotplate (par)
Håndkontroll, kabeltilkobling
Bluetooth-kort forhåndsinstallasjon

mobilis RC 40

Side

mobilis RC 30

Artikkelnr.

mobilis 300.

Beskrivelse

mobilis 200

Oversikt tilbehør
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Notater
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