INFUUSSTAANDERS
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van infuusstaanders. Het gamma
is echter veel uitgebreider. Wij voorzien u graag van een op uw noden
aangepast aanbod. Aarzel niet om ons te contacteren hiervoor op
info@sterimed.be.
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INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-N11112



Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van
infuusflessen en zakken
Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

PRODUCTOMSCHRIJVING











Kleur van de kunststof delen: blauw
Diameter tube: 25 / 18 mm
Flessenkruis: roestvrij staal - 4 haken - 2kg / haak
Hoogteverstelling: éénhands hoogteverstelling
Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
Lengte buitenbuis: 1000 mm
Voetdiameter: 635 mm
Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
Wielen: dubbele wielen 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x
normaal)
Totaal voetgewicht: 3,9 kg / 1,9 kg

PRODUCTVOORDEEL
APPLICATIE




optimale hygiënische eigenschappen (te desinfecteren met doekjes)
comfortabele hoogte-instelling met één hand via veiligheidsinstelmechanisme
zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef

TECHNIEK




aquastop-technologie biedt optimale geleiding en afdichting van de buis
compacte montage sluit verlies of demontage van afzonderlijke onderdelen uit
alle kunststof onderdelen zijn lichtvast

ECONOMIE



volledig recyclebaar
compacte verpakking = voordelige verzending

ZEKERHEID




dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen
verwondingsgevaar (bijv. beklemde vingers)
geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak
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INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-N11113



Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van
infuusflessen en zakken
Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

PRODUCTOMSCHRIJVING











Kleur van de kunststof delen: blauw
Diameter tube: 25 / 18 mm
Flessenkruis: roestvrij staal - 4 haken - 2kg / haak
Hoogteverstelling: éénhands hoogteverstelling
Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
Lengte buitenbuis: 1000 mm
Voetdiameter: 635 mm
Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
Wielen: dubbele wielen 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x
normaal)
Totaal voetgewicht: 3,6 kg / 1,9 kg

PRODUCTVOORDEEL
APPLICATIE




optimale hygiënische eigenschappen (te desinfecteren met doekjes)
comfortabele hoogte-instelling met één hand via veiligheidsinstelmechanisme
zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef

TECHNIEK




aquastop-technologie biedt optimale geleiding en afdichting van de buis
compacte montage sluit verlies of demontage van afzonderlijke onderdelen uit
alle kunststof onderdelen zijn lichtvast

ECONOMIE



volledig recyclebaar
compacte verpakking = voordelige verzending

ZEKERHEID




dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen
verwondingsgevaar (bijv. beklemde vingers)
geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak
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INFUUSSTAANDER EDELSTAAL I-N12122



Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van
infuusflessen en zakken
Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

Productomschrijving
Kleur van de kunststof delen: blauw
Diameter tube: 25 / 18 mm
Flessenkruis: Edelstaal - 4 haken - 2kg / haak
Hoogteverstelling: hoogteverstelling door middel van een schroef
Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
Lengte buitenbuis: 1000 mm
Voetdiameter: 635 mm
Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
Wielen: Mono 80 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)
Totaal voetgewicht: 3,9 kg / 1,9 kg

Sterimed bvba Holstraat-Heukelom 13 B-3770 Riemst, België/Belgique
Tel: +32(0)473 34 64 55 - Fax: +32(0)12 45 76 66 - Email: info@sterimed.be
BTW/TVA BE 0862.447.784 - RPR Tongeren/ RPM Tongres – BNP Paribas Fortis Bank 001-4159718-46

INFUUSSTAANDER VERCHROOMD STAAL I-N41112



Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van
infuusflessen en zakken
Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

Productomschrijving
Kleur van de kunststof delen: blauw
Diameter tube: 25 / 18 mm
Flessenkruis: staal - 4 haken - 2kg / haak
Hoogteverstelling: éénhands hoogteverstelling
Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
Lengte buitenbuis: 1000 mm
Voetdiameter: 635 mm
Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
Wielen: dubbele wielen 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)
Totaal voetgewicht: 3,9 kg / 1,9 kg
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INFUUSSTAANDER VERCHROOMD STAAL I-N42122



Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van
infuusflessen en zakken
Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

PRODUCTOMSCHRIJVING











Kleur van de kunststof delen: blauw
Diameter tube: 25 / 18 mm
Flessenkruis: staal - 4 haken - 2kg / haak
Hoogteverstelling: hoogteverstelling door middel van een
schroef
Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
Lengte buitenbuis: 1000 mm
Voetdiameter: 635 mm
Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
Wielen: Mono 80 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)
Totaal voetgewicht: 3,9 kg / 1,9 kg

APPLICATIE




optimale hygiënische eigenschappen (te desinfecteren met doekjes)
zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef
comfortabele hoogte-instelling door verstelschroef met geïntegreerd, oppervlakbeschermend
lasklemelement

TECHNIEK




alle kunststof onderdelen zijn lichtvast
de geïntegreerde uittrekbegrenzing verhindert dat de verstelbare buizen uit elkaar getrokken
kunnen worden
veiligheidsfleshouder volgens DIN ISO 15375

ECONOMIE



volledig recyclebaar
compacte verpakking = voordelige verzending

ZEKERHEID




dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen
verwondingsgevaar (bijv. beklemde vingers)
geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak
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INFUUSSTAANDER EDELSTAAL I-H11121



Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van
infuusflessen en zakken
simpele montage en gemakkelijke hantering bij gebruik
in de thuiszorg

Productomschrijving
Kleur van de kunststof delen: blauw
Diameter tube: 25 / 18 mm
Flessenkruis: kunststof - 4 haken - 2kg / haak
Hoogteverstelling: hoogteverstelling door middel van een schroef
Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
Lengte buitenbuis: 1000 mm
Voetdiameter: 635 mm
Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
Wielen: dubbele 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)
Totaal gewicht: 3 kg

Toepassing
zeer eenvoudige en
snelle montage door
het plug-insysteem
met 1 schroef
comfortabele hoogteinstelling door
verstelschroef met
geïntegreerd,
oppervlakte
beschermend lasklem
element

Techniek
alle kunststof
onderdelen zijn
zeer licht
de wieltjes laten geen
sporen achter
de geïntegreerde
uittrekbegrenzing
verhindert dat
de verstelbare buizen
uit elkaar getrokken
kunnen worden

Milieubewust
volledig recyclebaar

Zekerheid
voldoende veilige afstand
bij volledig ingevouwen
stand als
voorzorgsmaatregel tegen
verwondingsgevaar (bvb.
geklemde vingers)
geen verwondingsgevaar
door afgeronde vorm van
de fleshaak
door de vorm van de haak
kunnen de infuusflessen
niet vallen
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INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-I12216



Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen
en zakken
Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

PRODUCTOMSCHRIJVING












met verzwaring
Kleur van de kunststof delen: blauw
Flessenkruis: 25 / 18 mm
Flessenbalk: 6 Haken - 2 kg / Haken
Arretering: eenhand-hoogteverstelling
Hoogteverstelling: 1.500 mm - 2.350 mm
Lengte buitenbuis: 1.200 mm
Voetdiameter: 680 mm
Diameter voetenkruis: 45 x 25 mm
Wielen: Mono 80 mm (5x antistatisch en geremd)
Totaal voetgewicht: 3,6 kg / 1,9 kg

PRODUCTVOORDEEL
APPLICATIE




comfortabele hoogte-instelling met één hand via veiligheidsinstelmechanisme
de uitwendige buis biedt genoeg ruimte om diverse apparaten op gebruikersvriendelijke
bedieningshoogte te bevestigen
langere uitwendige buis van 1.200 mm voor de bevestiging van pompen op
bedieningsvriendelijke hoogte

Techniek




aquastop-technologie biedt optimale geleiding en afdichting van de buis
compacte montage sluit verlies of demontage van afzonderlijke onderdelen uit
alle kunststof onderdelen zijn lichtvast

ECONOMIE



volledig recyclebaar
compacte verpakking = voordelige verzending

ZEKERHEID




dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen
verwondingsgevaar (bijv. beklemde vingers)
geïntegreerd voetgewicht voor veilige bevestiging
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I-1002712 INFUUSSTAANDER

INFUUSSTAANDER VOOR MUURRAILS






twee DIN-klemmen 25 x 10 mm
vier haken (2kg/haak)
RVS
Tube diameter: 25/18mm
In hoogte verstelbaar door middel van veer
(1.000 - 1.600mm)
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I-1002712 INFUUSSTAANDER

INFUUSSTAANDER VOOR
MUURRAILS






twee DIN-klemmen 25 x 10 mm
vier haken (2kg/haak)
RVS
Tube diameter: 25/18mm
In hoogte verstelbaar door middel van schroef
(1.000 - 1.600mm)

Sterimed bvba Holstraat-Heukelom 13 B-3770 Riemst, België/Belgique
Tel: +32(0)473 34 64 55 - Fax: +32(0)12 45 76 66 - Email: info@sterimed.be
BTW/TVA BE 0862.447.784 - RPR Tongeren/ RPM Tongres – BNP Paribas Fortis Bank 001-4159718-46

INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-HA4130



effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
kindvriendelijk ontwerp bevordert het genezingsproces en zorgt voor een
vriendelijke atmosfeer

PRODUCTOMSCHRIJVING







met verzwaring
Kleur van de kunststof delen: blauw
Flessenkruis: 25 / 18 mm
Flessenbalk: 6 Haken - 2 kg / Haken
Arretering: eenhand-hoogteverstelling
Hoogteverstelling: 1.500 mm - 2.350 mm






Lengte buitenbuis: 1.200 mm
Voetdiameter: 680 mm
Diameter voetenkruis: 45 x 25 mm
Wielen: Mono 80 mm (5x antistatisch en
geremd)
Totaal voetgewicht: 3,6 kg / 1,9 kg



PRODUCTVOORDEEL
APPLICATIE



zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef
comfortabele hoogte-instelling door verstelschroef met geïntegreerd, oppervlakbeschermend
lasklemelement

TECHNIEK




alle kunststof onderdelen zijn lichtvast
de geïntegreerde uittrekbegrenzing verhindert dat de verstelbare buizen uit elkaar getrokken
kunnen worden
veiligheidsfleshouder volgens DIN ISO 15375

ECONOMIE


volledig recyclebaar

ZEKERHEID




voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen
verwondingsgevaar (bijv. beklemde vingers)
geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak
door de vorm van de haak kunnen de infuusflessen niet vallen
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