
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MobiDoc Traumestativ er til brug for akutpatienter og flytning af patienter. 

Traumestativet er udstyret til at opfylde specifikke krav fra afdelinger, som f.eks. intensiv.  

Patientsikkerheden er i top, da konstruktionen er kvalitetsmæssig udført og godkendt.  

Det modulopbyggede traumestativ er designet af MTH-Medical på en sådan måde, 
at ethvert MobiDoc stativ kan drage fordele af avanceret udvikling af udstyr og 
opgraderinger. 

MobiDoc kan skræddersys lige efter behov. 

MobiDoc er tidsbesparende – kan hurtigt sammenkoble alt krævende udstyr 

MobiDoc giver mindre stress for personalet – meget høj transportsikkerhed og 
enestående håndteringsegenskaber 

MobiDoc er sikker og effektiv – tilbehør, som er bygget til formålet, tilsikrer en sikker 
transport af alt traumeudstyr. 

 

Kontakt os for en snak om de mange muligheder! 
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HOSPITALSSPECIFIKKE LØSNINGER: 
• Lav hævning 
• Op til 8 infusionspumper 
• Hjertestarter 
• Sammenkobles til operationsborde, til enheder til transport ved hjertetilfælde og hospitalssenge 
• Sugeudstyr 
• Stor rygsæk til brug ved hjertestop 
• Fire x 10 l. iltflasker 
• Monteringsbeslag der kan udvides til 2 skærme 
• Kan sammenkobles med varmestråleapparater 
• Holder til bærbar pc 
• Stor blæser 
• Strømsystem, som ikke kan afbrydes 

MobiDoc traumestativ har mangesidede sammenkoblingsmoduler med fast sammenkobling og 
tilpasningsmuligheder: 

TW!ST® sammenkoblingsmodul med justérbar grebsradius 
Sammenkoblingsmodulet, som kan tilpasses, med justérbar 
grebsradius, og som kan sammenkobles med en lang række 
produkter: 
• Senge fra forskellige fabrikanter 
• Mobile transportenheder og operationsborde 
• Kuvøser 

Grebsradius 
• To trinvise, justérbare indstillinger Ø=32 mm og 40 mm (standard) 
• Tilpasset grebsradius på forespørgende 

SWITCH sammenkoblingsmodul til enheder med små diametre, 
som kan sammenkobles med en lang række transportenheder: 
• Strålevarmeapparater 
• Kuvøser 
• Tremmesenge 

Grebsradius 
Designet til at passe til forsk. diametre indenfor en afstand af 12 
mm. (kan tilpasses til 15-27 mm. radius, 16-28 mm. radius osv.). 

SOFTLINE højdejusteringsmodul enkeltgør sammenkoblings-
systemets højdejusteringssystem, hvilket letter arbejdet for 
personalet under transport af patienter mellem afdelinger og 
operationsstuer. 

Den luftdrevne fjederfunktion hjælper sammenkoblingssystemets 
højdejusteringssystem  
• Udstyret på MobiDoc 
• Eftermontering af udstyret enten af kunden eller af MTH-Medical 

Brugervenligt system, som letter sammenkoblingssystemets 
højdejustering: 
• Kan eftermonteres på alle MobiDoc modeller. 
• Kan laves efter individuelle specifikationer.  
• Kan eftermonteres på alle MobiDoc modeller. 
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Se produktvideo her. 

https://www.carepartner.dk/kontakt-salg
https://video.wixstatic.com/video/e0533e_e2573b7f66f7454ea6da4fbce97733bb/1080p/mp4/file.mp4

