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Vores tyske producent og leverandør har udviklet 2 nye monitorer.
Iltmåleren MySign® O og PulsOximeteret MySign® S.
Begge monitorer er udviklet til dagligt brug i et miljø
hvor tempoet er højt, pålidligheden er nødvendig, og
der er mange brugere.
MySign® O og MySign® S kan holde til at blive tabt på
gulvet, og tåler at der kommer snavs og væske på dem.
Monitorerne er rengøringsvenlige, betjeningsvenlige via
enkle menuer og har et stort display der er nemt at aflæse
under skiftende forhold.
Læs mere nedenfor, og kontak os evt. for afprøvning.

ILTMÅLER - MySign® O
• Måleområde 0 - 100 % Oxygen
• Mulighed for at indstille alarmgrænserne
• Nem kalibrering
• 2,8” farveskærm der automatisk vender aflæsningen vandret
• Beslag til dropstativ og kulisseskinne
• USB kabel til PC aflæsning og analyse

PULSOXIMETER - MySign® S
• 12 forskellige SpO2 sensorer at vælge
• Mulighed for at indstille alarmgrænserne
• 2,8” farveskærm der automatisk vender aflæsningen vandret
• Beslag til dropstativ og kulisseskinne
• USB kabel til PC aflæsning og analyse
• Algoritme fraregner patient bevægelse o.l.
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Måling af EEG, aEEG, EMG indeks, anæstesidybde.
Indikation af ”Status Epilepticus” og ”Burst Suppresion”
Aldersrelateret algoritme, hurtig måling med standard 
elektroder i enten 1 eller 2 kanaler.
Dette er et tysk kvalitetsprodukt, der er udviklet i 
samarbejde mellem anæstesiolog og neurolog, og med 
mere end 5.000 enheder taget i brug i Tyskland på 3 år 
har NarcoTrend vist sin betydning på afdelingerne.

PAHSCO AUTO PUMP
AUTO PRESSURE INFUSOR

Automatisk tryk af trykposer / trykinfusions-
manchetter. Passer til alle typer.
Med et tryk på 300 mm Hg sikres et konstant tryk på 
infusions væskerne. PAHSCO AUTO PUMP kan tilsluttes 
flere trykposer med en 
standard flervejshane.
PAHSCO AUTO PUMP 
erstatter ballonen der 
normalt bruges til at 
danne tryk på 
trykposerne.
Enkel betjening med 
alarm funktion hvis 
trykket falder, 
manglende strøm, for 
højt tryk o.l.

Overtræk til varmeslangen til alle varmluftsblæsere.

Producenten af Cocoon varmluftsblæseren har udviklet 
et overtræk til varmeslangen, der passer til alle typer af 
varmeslanger, bl.a. Bair Hugger, WarmTouch, Cocoon o.a.
Forøger varmeslangens levetid, og er med til at holde 
slangen ren.
Overtrækket tåler vask i vaskemaskine.

AutoMer® 
Blood/Fluid Warming Unit

Bruger venlig blod- væskevarmer 
der er fast indstillet til 40°C
Standard Flow Set til brug ved 
infusion af KVO - 12.000 ml/h
High Flow Set til brug ved 
infusion af KVO - 40.000 ml/h

AutoPC®

Pressure Infuser
Enkelt eller dobbelt Pressure 
Infuser med mulighed for at 
indstille trykket.
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