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Effektivt
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Håll strukturen enkel – det fungerar alltid

Fakta

Sanaqua är ett företag med gedigen erfarenhet av innovativ produktutveckling. Vi har
utvecklat många nyskapande produkter som underlättat för användaren. Med det lilla
flexibla företagets spetskompetens har vi utvecklat produktidéer från idé till färdiga koncept, ofta tillsammans med mycket stora aktörer, såväl inom som utanför Sverige.
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Sanaqua

Har ett brett sortiment av hållare och tillbehör för hygienprodukter som möjliggör effektiv användning, samtidigt som risken för bakteriespridning minimeras.
Genom det flexibla modulsystemet anpassas ”depå- stationerna” exakt som du vill ha dem.
Hygienprodukterna kompletteras med hygieniska vårdprodukter som täcker en stor del av behovet av
vårdprodukter, allt tillverkat i Skandinavien med hög kvalite och användarvänlighet som högsta prioritering.

Effektivt och hygieniskt - allt på sin plats vid varje tillfälle.
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Ett innovativt fästsystem

för hygienutrustning inom vården

Sanaquas flexibla och hygieniska system är utvecklat för att med hög effektivitet minimera risken för
spridning av bakterier. Systemet är egenutvecklat och anpassat för de basala förpackningar som regelmässigt används idag. Genom sin unika konstruktion är det möjligt att kombinera lösningar som
passar alla behov. Förutom att de är hygieniska, bidrar de till att öka effektivitet och ordning där var sak
alltid är på sin plats.
Produkterna är framtagna i nära samarbete med hygiensköterskor som har lång erfarenhet av bekämpning av resistenta bakterier. Som grundelement finns 7 olika linjaler och ett väggfäste. Kombinerat med
olika hållare är kombinationsmöjligheterna stora. Väggfästet monteras med dubbelhäftande tejp som
är integrerad i produkten, kombinationslinjalerna skruvas med 2-3 skruvar beroende på väggtyp och
storlek. För våtrum finns specialmodeller med mycket säker fastlimning, därmed undviks att våtrumsskiktet punkteras.
För applikationer där montering är svår, finns dörrstationer med maximal flexibilitet utan montering.
För lokaler utrustade med IVA/EU skena finns väggfäste och linjaler med anpassade fästen för IVA/EU.
Självklart passar alla hållare och korgar på väggfäste och linalerna för IVA/EU skena.

1

1. Montera väggfäste / linjal

Väggfäste monteras med den
förmonterade tejpen och linjaler
ska skruvas fast.

2

2. Applicera lämplig hållare

3

3. Placera produkten
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Beskrivning väggfäste och linjaler
Systemet baseras på ett universellt väggfäste som är bas för
Sanaquas enskilda trådkorgar. Fäste finns även förmonterat
på montagelinjaler enligt nedan.
Väggfästet fästs med en stark dubbelhäftande tejp som är
förmonterad. Linjalerna fästs med de bipackade skruvarna.
För ytterligare monteringshjälp se vår hemsida.
C146-1 Låsbar hållare (sid. 6) skruvas direkt i väggen eller
monteras på C-146-12 Stativ. C-251-1 Kombi vägfäste (sid. 8)
är avsett att limmas i våtutrymme.

C-46

Väggfäste

Linjal horisontell med 2-3 hållare
Monteringslinjaler för Sanaquas trådkorgar
och tillbehör. För horisontell montering.
Skruv och plugg ingår.
Höjd 85 mm.

C-174-1

Linjal 3 hållare
Längd=342 mm

C-175-1

C-175-2

Linjal 2 hållare
Längd=230 mm

Linjal lång 2 hållare
Längd=340 mm

Linjal vertikal med 2-5 hållare
Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör.
För vertikal montering. Skruv och plugg ingår.
Bredd 62,5 mm

C-165-1

Linjal 2 hållare
Höjd=301 mm

C-164-1

Linjal 3 hållare
Höjd=458 mm

C-162-1

Linjal 4 hållare
Höjd=615 mm

C-159-1

Linjal 5 hållare
Höjd=772 mm
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C-146 Hållare för 600ml flaskor

Sanaoua
Droppskydd

Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg

Droppskydd ur CCS sortiment
Passar till C-146 och C-146-1

C-146-1 Låsbar hållare för 600ml flaska

C-146-12 Stativ

Hållaren har samma hålbild som Siverthållare.
Komplett förpackningen innehåller:
fäste, skruv, plugg
lås med nyckel eller
lås med kombinationslås
trådkorg med integrerat väggfäste
Hållaren kan monteras på
Stativ C-146-12 som passar
i en reception eller kundmottagning.

C-146-2 Förlängd hållare för 600ml flaska för dörrstation/linjal
Förlängd hållare för placering av 600 ml flaska på
nedre hållaren på en linjal eller dörrstation.
Hållaren ökar avståndet till förpackningen ovanför och ger då bättre access till dispensern.
Komplett förpackning innehåller:
trådkorg
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C-147 Hållare för 1000ml flaska (rund)
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg

C-148 Hållare för servetter 110 mm
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg

C-148-1 Hållare för servetter 70 mm
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg
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C-251-1 Kombilinjal lång för torkservett/ytdesinfektion
Komplett förpackning innehåller:
linjal lång 2 hållare
rengöringsservett
skruv
plugg
2 trådkorgar

C-149-1 Hållare för förkläde långt
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg

C-150-1 Hållare för torkservett - vändbar
Hållaren kan placeras lod- eller vågrät.
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg

Sanaoua
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C-151-1 Hållare för pappershandukar eller servetter
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg

C-151-2 Hållare för torkduk typ EasiTex B=120 x110 L=330
Kartongen kan placeras med öppning framåt eller nedåt.
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg

C-153-1 Hållare för handskar rektangulär box B=120 L=128
Komplett förpackning innehåller:
trådkorg
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C-153-3 Trippelhållare för handskar rektangulär box B=120 L=128
För upp till tre rektangulära boxar med bredd 120 mm, längd 128 mm per box.
Används med fördel där Small, Medium och Large handskar bör finnas.
Komplett förpackning innehåller:
trådkorg

C-154-1 Hållare för handskar box B=120 L=128 för väggfäste
Komplett förpackning innehåller:
trådkorg

C-154-3 Trippelhållare för handskar box B=120 L=128 för väggfäste
För upp till tre rektangulära boxar med bredd 120 mm, längd 128 mm per box.
Används med fördel där Small, Medium och Large handskar bör finnas.
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg
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C-160-1 Hållare för handskar 75 mm
Komplett förpackning innehåller:
trådkorg med fjäderfunktion

C-161-1 Hållare för handskar 95 mm
Komplett förpackning innehåller:
trådkorg med fjäderfunktion

C-155-1 Hållare för Incidin Oxywipe S
Den nya hållaren för Incidin Oxywipe S är gjord för en mjukförpackning. Den integrerade fjädern
ger ett jämnt tryck applicerat på förpackningens baksida för att säkerställa en smidig access till
våtservetten. Vilket minimerar svinnet av så kallade dubbel wipe.
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg
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C-152-1 Hållare för t.ex. schampo i duschar / våtutrymme
Ingen borrning - hållaren limmas på väggen med det bifogade speciallimmet
och kan lätt demonteras för rengöring i t ex. diskmaskin.
Komplett förpackning innehåller:
väggfäste
trådkorg
rengöringsservett
speciallim

Låsbara hållare för handsprit, ingen risk att de
kommer bort eller skadar någon.
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Mobil rengöringsstation för ambulanssjukvården
- specialprodukt.
Kan kombineras med Sanaquas olika hållare för
att passa varierande behov inom vården där det
krävs portabla lösningar.
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Ett innovativt fästsystem

dörrstationer - för maximal flexibilitet

Sanaquas flexibla och hygieniska system ger maximal flexibilitet utan fast installation. Flyttas lätt mellan
olika dörrar och anpassas enkelt för aktuellt behov. Mycket enkel och säker montering.

1

1. Häng upp dörrskenan
på dörrbladet

2

2. Lås fast dörrskenan

3

3. Placera produkten på plats
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Beskrivning dörrstationer
Dörrstationerna baseras på samma unika väggfäste som linjalerna
och är förmonterade på dörrskenorna. Dörrskenorna hängs enkelt
över en dörr och låses fast med sugproppen för att ge en stabil
upphängning. För monteringsanvisning se vår hemsida.

Dörrskena horisontell med 2-3 hållare
Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör.
För horisontell montering på dörr.

H-275-1

H-274-1

Linjal 3 hållare
Längd=342 mm
Höjd=800 mm

Linjal 2 hållare
Längd=230 mm
Höjd=800 mm

Dörrskena vertikal med 2-5 hållare
Monteringslinjaler för Sanaqua korgar
och tillbehör. För vertikal montering på dörr.
Bredd 62,5 mm

V-265-1

Linjal 2 hållare
Höjd=870 mm

V-264-1

Linjal 3 hållare
Höjd=880 mm

V-262-1

Linjal 4 hållare
Höjd=1080 mm

V-259-1

Linjal 5 hållare
Höjd=1225 mm
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Ett innovativt fästsystem
Linjaler och Väggfäste för IVA/EU skena

Hygienstationerna baseras på ett universellt väggfäste som är bas för Sanaquas enskilda trådkorgar.
Fästet är förmonterat på montagelinjaler och passar till hela vårt sortiment av trådhållare och behållare.
Linjaler och väggfäste monteras direkt med klove på IVA/EU skena. Lätt att flytta och att anpassa efter
egna önskemål .

1

1. Placera fästet

2

2. Placera trådkorgen

3

3. Flytta enkelt
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Beskrivning linjaler och väggfäste för IVA/EU skena
Fästsystemet för IVA/EU skenor baseras på samma unika väggfäste som
övriga hygienstationer. De olika linjalerna fästs enkelt på IVA/EU skenan.
Justering i sidled görs med ett tryck på spärrknappen på fästet.

C-346
Väggfäste

Linjal horisontell med 2-3 hållare för montering på IVA/EU skena
Horisontella monteringslinjaler för Sanaquas
trådkorgar och tillbehör.
Höjd 85 mm.

H-374-1

Linjal 3 hållare
Längd=342 mm

H-375-1

H-375-2

Linjal 2 hållare
Längd=230 mm

Linjal lång 2 hållare
Längd=340 mm

Linjal vertikal 2-5 hållare för montering på IVA/EU skena
Vertikala monteringslinjaler för Sanaqua korgar
och tillbehör. För lodrät montering på IVA/EU
skena. Två skenor behövs för stabilitet med
linjaler 3-5. Bredd 62,5 mm.

V-365-1

Linjal 2 hållare
Höjd=301 mm

V-364-1

Linjal 3 hållare
Höjd=458 mm

V-362-1

Linjal 4 hållare
Höjd=615mm

V-359-1

Linjal 5 hållare
Höjd=772 mm
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C-500-1 Delbart sängdraperi
C-500-1 är en serie avskärmningsdraperier tillverkade av det brandhämmande materialet trevira,
draperierna är kompletta med upphängningshälla för plastkrok/vagn och på behaglig arbetshöjd för
personalen finns en längsgående dragkedja för snabb avskiljning av den nedsmutsade underdelen,
som är tvättbar i 60 grader maskintvätt.
Genom utförandet med en övre nätdel kan patienten lätt övervakas utan störande öppningar av
draperiet.
Mellan patienterna ger tygunderdelen avskärmning och vid behov av mer avskärmning kan de övre
tygöverdelarna dras för helt eller på valda delar, som framgår av bilden på motstående sida.
För att effektivt kunna undvika bakterietillväxt kan underdelen bytas ”blixtsnabbt” till en ren underdel
utan att personal behöver stå på stegar och/eller pallar.
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Delbart sängdraperi
1 Förbättrad hygien
2 Flexibel avskildhet
3 Ökad effektivitet

2

Dubbla draperi ger
möjlighet att välja hel
eller delvis avskildhet

3
1

Övervakningen
blir enklare med nät och
patienten blir ej störd

Vid föroreningar kan
nederdel enkelt bytas
med blixtlåsskarven
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C-600-1 Duschdraperi stång rak längd 1600 mm
Duschstång av natureloxerad aluminium dim. 22 mm utrustad med ledbart väggfäste, skruvar och
stångfäste, samt plastplugg. Kapas lätt till rätt längd. Beskrivning och innehåll se C-601-1 nedan.

C-601-1 Duschdraperi stång vinkel 1200x1200 mm
Duschstång svängd, 90 graders vinkel av natureloxerad aluminium dim. 22 mm utrustad med ledbart
väggfäste, skruv och stångfäste samt, plastplugg.

1
2
3

Snäppfäste som enkelt skruvas i vägg och ger en stabil infästning. Stången
lossas enkelt när draperiet ska bytas, ett lätt tryck är allt som behövs.

Duschstångskroken håller fast duschstången och avlägsnas enkelt vid byte.

Ledat fäste med snäppfunktion som skruvas i vägg. Stången lossas enkelt
när draperiet ska bytas. Kan sitta kvar vid byte genom att leden böjs ned eller
snäppas loss ur fästet om så önskas.

C-602-1 Duschdraperi med rostfria ringar
Duschdraperiet är tillverkat av smidig väv av 65% polyester, 35% bomull med ADVANCED Teflon-behandling som
gör materialet helt vattenavvisande och som inte klibbar
fast på kroppen.
Alternativt tillverkar vi även draperier av vit polyester, som
är 100 % silverjoniserat och brandhämmande.
Draperiet är försett med blytyngd och är tvättbart i 60
grader. Det finns i 2,0 m standardlängd och 1,20 m bredd,
men kan anpassas efter kundens önskemål.

Hygienstationer 21

Kundspecifika produkter
.

Vi på Sanaqua Innovation är vad vi heter! Vi brinner för att med innovativa konstruktioner lösa
kundens problem på ett effektivt sätt. Sedan mer än 30 år har vi utvecklat kundunika produkter
inom olika brancher. De flesta produkterna finns fortfarande i produktion och vi får ofta höra hur
uppskattade de är.
Inom hygiensektorn har vi arbetat nära sköterskor med lång erfarenhet, det gör det enklare att ta
fram produkter som fungerar i verkligheten. Kunden beskriver problemet, vi kommer med ett
förslag på lösning, som testas och utvärderas noga tillsammans med slutanvändare innan vi eller
våra kunder levererar produkterna seriemässigt. Har du någon idé på en förbättring som du vill ha
hjälp med, kontakta oss direkt så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad som är möjligt.

1

Elektrisk dispenser Sanaqua

2

Hygienstationer Sanaqua

3

Elektrisk dispenser framtagen
för kund.

Sanaoua
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Hygieniska vårdprodukter
IVA/EU klovar och skenor, dispensers, droppstativ, lampor och tillbehör

Sanaquas hygieniska vårdprodukter är tillverkade i Skandinavien och har en erkänt hög kvalite.
Vårdprodukterna består av ett komplett sortiment klovar och skenor både för IVA och EU standard.
Till dessa finns ett stort antal tillbehör som kan kombineras på ett flexibelt och effektivt sätt.
Ett utvalt sortiment av tillbehör för övriga användningsområden gör sortimentet komplett.
Sanaqua löser det mesta inom vården.
IVA/EU klovar

Droppstativ

IVA/EU skenor

Tillbehör - korgar

Tillbehör IVA/EU

Lampor

Hållare IT utrustning

Dispenser/Siverthållare

Severo Tablettkrossare
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88-00-00 IVA klove, bred modell, lås med skruvar

(10x30 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med skruvar. Aluminium (natureloxerat).
Specifikationer: H=61,5 mm, B:=90 mm, D=25 mm.
Passar till IVA standard skenor 10x30mm.
Kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklavering.

103-00-00 IVA klove, bred modell, lås med kullås

(10x30 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med kullås. Aluminium (natureloxerat).
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.
Passar till IVA standardskenor 10x30mm.
Kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklavering.

104-00-00 IVA klove, bred modell, lås med dubbla kullås

(10x30 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med dubbla kullås. Aluminium (natureloxerat).
Specifikationer: H=62 mm, B=90 mm, D=22 mm.
Passar till EU standardskenor 10x30mm.
Kan monteras och avmonteras utan verktyg, kan vid behov tvättas och
desinficeras i autoklavering.

207-00-00 IVA klove, bred modell, lås med dubbla kullås (10x30 mm)
Beskrivning:
Klove, bred modell, med dubbla kullås och 3 st. förborrade och försänkta
hål på Ø6,6 mm. Aluminium (natureloxerat).
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.
Passar till EU standardskenor 10x30mm.
Kan monteras och avmonteras utan verktyg, kan vid behov tvättas och
desinficeras i autoklavering.

206-00-00 IVA klove, bred modell, lås med skruvar
Beskrivning:
Klove, bred modell, med dubbla skruvar och 3 st. förborrade och försänkta
hål på Ø6,6 mm. Aluminium (natureloxerat).
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.
Passar till EU standardskenor 10x30mm.
Kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklavering.

(10x30 mm)

Sanaoua
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217-00-00 IVA klove, bred modell, lås med skruvar

(10x30 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med dubbla kullås och 3 st. förborrade och försänkta
hål på Ø6,6 mm. Aluminium (natureloxerat).
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.
Passar till EU standardskenor 10x30mm.
Kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklavering.

120-00-00 IVA klove, lås med kula, T-spår

(10x30 mm)

Beskrivning:
Klove, låses med kula och har T-spår. Anodiserad aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=25 mm.

(10x30 mm)

121-00-00 IVA klove, lås med kula
Beskrivning:
Klove, låses med kula. Anodiserad aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=25 mm.

126-00-00 IVA klove, lås med kula (förborrat hål för lampa)

(10x30 mm)

Beskrivning:
Klove, låses med kula, förborrat hål Ø18 mm för lampa.
Material: Anodiserad aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=35 mm.

Bussning ytter Ø 18 till 126-00-00
128-00-09 Bussning Ø 9,6
128-00-01 Bussning Ø 13
127-00-01 Bussning Ø 16

Exempel på upphängning
för lampa
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146-00-00 EU klove, lås med kula, T-spår

(10x25mm)

Beskrivning:
Klove, låses med kula och har T-spår. Anodiserat aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=29 mm.

147-00-00 EU klove, lås med kula

(10x25mm)

Beskrivning:
Klove, låses med kula. Anodiserat aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=25 mm.

147-03-00 EU klove, lås med kula, 3 hål

(10x25 mm)

Beskrivning:
Klove, låses med kula och har 3 st förborrade och försänkta hål på Ø6,6 mm.
Anodiserat aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=29 mm

143-00-00 EU klove, bred modell, lås med skruvar

(10x25 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, låses med dubbla skruvar. Natureloxerat
aluminium.
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm.

143-03-00 EU Klove bred model, lås med kula med 3 hål
Beskrivning:
Klove bred modell, låses med kula och har 3 st förborrade och
försänkta hål på Ø6,6 mm. Anodiserad aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm
Passar till EU standardskenor 10x25 mm.
Kan monteras och av monteras utan verktyg och kan efter behov tvättas
och desinficeras i autoklavering.

(10x25 mm)
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144-00-00 EU klove, bred modell, lås med dubbla kullås

Sanaoua
(10x25 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med dubbla kullås. Aluminium (natureloxerat)
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=2 mm.
Passar till EU standardskenor 10x25 mm.
Kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklavering.

144-03-00 EU klove, bred modell, lås med 2 kullås, 3 hål

(10x25 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med ett dubbelt kullås och 3 st. Ø6,6 mm
förborrade försänkta hål. Aluminium (natureloxerat)
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6mm
Kan monteras och avmonteras utan verktyg och kan efter behov
tvättas och desinficeras i autoklavering.

145-00-00 EU klove, bred modell, lås med kula

(10x25 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med ett enkelt kullås. Aluminium (natureloxerat)
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm.
Kan monteras och avmonteras utan verktyg och kan efter behov tvättas och
desinficeras i autoklavering.

145-03-00 EU klove, bred modell, lås med kula 3 hål

(10x25 mm)

Beskrivning:
Klove, bred modell, med ett enkelt kullås och 3 st. Ø6,6 mm
förborrade försänkta hål. Aluminium (natureloxerat)
Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm
Kan monteras och avmonteras utan verktyg och kan efter behov
tvättas och desinficeras i autoklavering.

02-10-25 EU klove dubbel, med 4xM6 hål
Beskrivning:
Klove dubbel med 4xM6 hål i rostfritt stål.
Specifikationer: H=40 mm, B=60 mm, D=40 mm, vikt 0,3 kg.
Standard insexskruvar, rostfritt handtag 94-00-00 kan köpas
till. Kloven kan användas för att förlänga skenor till t.ex. OP
läkare på ett säkert och hållfast sätt.

(10x25 mm)
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339-09-18 EU klove, lås med kula (förborrat hål för Lampa)

(10x25 mm)

Beskrivning:
Klove, låses med kula, förborrat hål Ø18 mm för lampa.
Material: Anodiserad aluminium.
Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=35 mm.

Bussning ytter Ø18 till 339-09-18
128-00-09 Bussning Ø 9,6
128-00-01 Bussning Ø 13
127-00-01 Bussning Ø 16
158-00-00 Multibeslag

Exempel på upphängning
för lampa .

158-00-05 Multibeslag 2xØ6 hål

Beskrivning:
Multibeslag, vändbar - passar Ø16 - Ø41 mm. 158-00-05 har två Ø6
hål för ytterligare flexibilitet. Kan monteras utan verktyg och passar
både till runda rör och fyrkantsprofiler. Stort användningsområde.
Aluminium, RF-stål och plast.
Specifikationer: Mått se nedan - passar till IVA/EU standardskenor.
kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklavering.
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205-00-00 Upphängningshus
Beskrivning:
Upphängning till klovar och multiklo för t.ex. lampor.
Aluminium. Bussning köps separat.

Kom alltid ihåg att beställa bussning
till 205-00-00
128-00-09 = Diam 9.6

Beskrivning:
Bussning till 205-00-00, kan även
fås i kundspecifika storlekar.
Tillverkad i plast.

§

205-00-18 Upphängningshus Ø18 mm
Beskrivning:
Upphängning till klovar och multiklo för t.ex. lampor. Aluminium.
Specifikationer: Hål Ø18 mm.

Kom alltid ihåg att beställa bussning (plast) till 205-00-18
128-00-09 = Diam 9.6
128-00-01 = Diam 13
127-00-01 = Diam 16

Rostfritt handtag M6 kan köpas till.

94-00-00 Låshandtag
Beskrivning:
Låshandtag till spänn/klämbeslag.
Specifikationer: M6 x 20 mm.

Sanaoua
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100-01-06 IVA skena bred

(10x30 mm)

Beskrivning:
IVA skena bred, passar till alla IVA klovar.
Material: Aluminium, med ovansida i anodiserad aluminium.
Specifikation: 6 m längder, 3,8 kg / meter - levereras i
kundspecifika längder.

100-01-07 Ändstycke till IVA skena bred Höger

(10x30 mm)

100-01-08 Ändstycke till IVA skena bred Vänster
Beskrivning:
Passar till IVA skena bred 100-01-06 10x30mm.

100-01-10 Skyddsplugg skruvskalle IVA skena

(10x30 mm)

Beskrivning:
Plastlock för att dölja skruvskallen.
Passar till IVA skenor 10x30 mm. Antibakteriell plast.

234-00-01 IVA skena massiv

(10x30 mm)

Beskrivning:
Passar till IVA alla klovar. Aluminium.
Specifikation: B=10 mm H=30 mm.

248-00-00 Ändpropp IVA skena massiv
Beskrivning:
Passar till IVA skenor.
Specifikation: B=10 mm H=30 mm.

(10x30 mm)
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250-00-00 EU skena rostfri

Sanaoua
(10x25 mm)

Beskrivning:
EU skena, passar till alla EU klovar.
Material: Rostfritt elpolerat stål.
Specifikation: B=10 mm H= 25 mm. 2,1 kg/meter.

250-00-02 EU skena aluminium

(10x25 mm)

Beskrivning:
EU skena, passar till alla EU klovar.
Material: Aluminium.
Specifikation: B=10 mm H= 25 mm. 0,7 kg/meter.

249-00-00 Ändpropp EU skena massiv
Beskrivning:
Passar till EU skenor 10x25mm.

(10x25 mm)
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286-00-00 Väggfäste rostfritt stål
Beskrivning:
Väggfäste till IVA/EU skena. Rostfritt stål.
Distansen köps separat.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.

286-00-18 Distans rostfritt stål
Beskrivning:
Distans till IVA/EU skena. Rostfritt stål.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.

400-00-00 Väggfäste aluminium
Beskrivning:
Väggfäste till IVA/EU skena. Aluminium.
Distansen köps separat.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.

400-00-18 Distans aluminium
Beskrivning:
Distans till IVA/EU skena. Rostfritt stål.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.

100-01-10
Beskrivning:
Plastlock för att dölja skruvskallen. Antibakteriell ABS eller standard ABS (plast).
Passar till IVA/EU skenor.
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234 - XX-XX IVA skena med tillbehör olika längder
234-01-02
234-15-03
234-20-04
234-30-07

Sanaoua
(10x30 mm)

1,0 meter med 2 väggfäste.
1,5 meter med 3 väggfäste.
2,0 meter med 4 väggfäste.
3,0 meter med 7 väggfäste.

Natureloxiderad aluminium. Täcklock och ändproppar ingår.
Skruvar och pluggar ingår ej.

252 - XX-XX EU skena med tillbehör olika längder
252-01-02
252-15-03
252-20-04
252-30-07

(10x25 mm)

1,0 meter med 2 väggfäste.
1,5 meter med 3 väggfäste.
2,0 meter med 4 väggfäste.
3,0 meter med 7 väggfäste.

Natureloxiderad aluminium. Täcklock och ändproppar ingår.
Skruvar och pluggar ingår ej.

250 - XX-XX EU skena med tillbehör olika längder, rostfri (10x25 mm)
250-01-02
250-15-03
250-20-04
250-30-07

1,0 meter med 3 väggfäste.
1,5 meter med 4 väggfäste.
2,0 meter med 4 väggfäste.
3,0 meter med 7 väggfäste.

Rostfri. Täcklock och ändproppar ingår.
Skruvar och pluggar ingår ej.
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292-00-00 Slanghållare för två slangar
Beskrivning:
Slanghållare för två slangar i aluminium.
Specifikationer: D=77 mm, H= 80 mm.
Passar med Klove 120-00-00 IVA eller 146-00-00 EU.

600-00-01 Slanghållare för IVA skenor
Beskrivning:
Slanghållare i röd antibakteriell plast. Placeras direkt på IVA skena
eller panel.
Specifikationer: D=40 mm, H= 60 mm

180-02-02 Skydd för IVA/EU skena
Beskrivning:
Skydd till IVA/EU skena. Skyddar mot t.ex. påkörning av sängar.
Rostfritt stål.

34 Vårdprodukter

Sanaoua

167-00-00 Hållare till kateterbehållare med T-spår
Beskrivning:
Hållare till kateterbehållare med T-spår. Rostfritt elpolerat stål.
Specifikation: Invändig diameter Ø66 mm, vikt 0,1 kg.

149-00-00 Kanylboxhållare till 1,3 / 1,5 / 2 / 3,1 l runda boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till 1,3 / 1,5 / 2 / 3,1 l runda boxar.
Passar perfekt till Klinion Easycare ”Mediq /UDSON” 1,3 & 2 l boxar.
Specifikation: Invändig diameter Ø134 mm, vikt 0,2 kg.

150-00-00 Kanylboxhållare till 0,5- & 1 l runda boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till 0,5 & 1 l runda boxar.
Passar perfekt till t.ex. Dispo 0,5 l box från Grathwol.
Specifikation: Invändig diameter Ø73 mm, vikt 0,2 kg.

264-00-00 Kanylboxhållare till 5 l och 7 l runda boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till 5 l och 7 l runda boxar.
Passar perfekt till t.ex Mediq /USON 5 l och 7 l runda boxar.
Specifikation: Invändig diameter Ø200 mm, vikt 0,3 kg.

151-00-00 Kanylboxhållare till 0,6 l - Ø89 mm runda boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till 0,6 l - Ø89 mm runda boxar.
Specifikation: Invändig diameter Ø89 mm, vikt 0,2 kg.
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255-00-00 Kanylboxhållare till Medical 0,7 l runda boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till Medical 0,7 l runda boxar.
Specifikation: Invändig diameter Ø100 mm, vikt 0,2 kg.

267-00-00 Kanylboxhållare till fx USON 21 l och Jokey
Beskrivning:
Kanylboxhållare till t.ex. USON 21 l och Jokey.
Specifikation: Invändig diameter Ø280 mm, vikt 0,4 kg.

266-00-00 Kanylboxhållare till t.ex USON 11 l runda boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till t.ex. USON 11 l runda boxar.
Specifikation: Invändig diameter Ø251,mm vikt 0,4 kg.

159-00-00 Kanylboxhållare till t.ex. AP Medical 2 - 5 l ovala boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till t.ex. AP Medical 2 - 6,4 l ovala boxar.
Specifikation: Invändigt mått 133 mm x1 33 mm, 0,3 kg.

166-00-00 Kanylboxhållare till t.ex. “Safebox” 4- 6 & 11 l ovala boxar
Beskrivning:
Kanylbox hållare till t.ex. “Safebox” 4- 6 & 11 l ovala boxar.
Specifikation: Invändigt mått 252 mm x157 mm, vikt 0,3 kg.

Sanaoua

36 Vårdprodukter

154-00-00 Kanylboxhållare till t.ex. Sharpsafe 4 l & 7 l boxar
Beskrivning:
Kanylboxhållare till t.ex. Sharpsafe 4 l & 7 l fyrkantiga boxar.
Specifikation: Invändig mått 156 mm x156 mm, vikt 0,3 kg.

279-00-00 Kanylbox hållare till t.ex. Sharpsafe Quiver” 7,5 l
Beskrivning:
Kanylboxhållare till t.ex Sharpsafe Quiver 7,5 l lång modell fyrkantiga boxar.
Specifikation: Invändig mått 101 mm x 147mm, vikt 0,4 kg.

162-00-00 Krok
Beskrivning:
Krok för t.ex. ledningar i elpolerat rostfritt stål.
Specifikation: Ø76 mm,vikt 0,8 kg.

236-00-00 Behållare 0,5 l med beslag till T-spår
Beskrivning:
Behållare 0,5 l med beslag till T-spår.
Specifikation: 0,5 l, vikt 0,3 kg.

0,5 liter

237-00-00 Behållare 1,0 l med beslag till T-spår
Beskrivning:
Behållare 1,0 l med beslag till T-spår.
Specifikation: 1,0 l, vikt 0,5 kg.

1,0 liter
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100-00-00 Hållare sugbehållare från Abbott/Hospira 2000 ml Ø100
Beskrivning:
Hållare för sugbehållare från Abbot/Hospira 2000 ml, Ø100
Specifikationer: Ø8 mm rostfritt stål invändig diameter är ca Ø100.
Vikt 0,2 kg.

238-00-00 Behållare 2,0 l med beslag till T-spår
Beskrivning:
Behållare 2,0 l med beslag till T-spår.
Specifikation: 2,0 l, vikt 0,7 kg.

1,0
2,0liter
liter

239-00-00 Kateterbehållare med beslag till T-spår
Beskrivning:
Katteter behållare 2 l med beslag till T-spår i rostfritt stål.
Specifikation: 2,0 l, vikt 0,7.
Använd med 167-00-00 Hållare katerbehållare.

283-01-00 Hållare gasflaska Ø175
Beskrivning:
Hållare för syrgas behållare Ø175, passar till t.ex. till
Air Liquide 6 liter.
Specifikation: Elpolerat rostfritt stål.
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Dipsenser och siverthållare
Exempel på monteringslösning, för artiklar se följande sidor.
Exemplet består av:
102-00-01 Hållare
213-00-00 Adapter med T-spår
47-00-00 Väggbeslag
som alternativ använd
120-00-00 Klove för T-spår

213-00-00 Adapter med T-spår
Beskrivning:
Adapter T-spår, till tvål eller spritdispenser. Rostfritt stål.

102-00-01 Hållare dispenser/sivert
Beskrivning:
Hållare till tvål eller spritdispenser. Skyddar golv och vägg.
Rostfritt stål.

71-72-51 Droppskål Ø 60
Beskrivning:
Droppskål för montering på dispenser.
Rostritt stål.
Min. order 25 st.

Sanaoua
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50-213-102 Ståldispenser, 6 cm lång arm
Beskrivning:
Ståldispenser med 6 cm lång arm till 1000 ml flaska.
Rostfritt stål.

40-213-102 Ståldispenser, 10 cm lång arm
Beskrivning:
Ståldispenser med 10 cm lång arm till 1000 ml flaska.
Rostfritt stål.

30-213-102 Ståldispenser, 14 cm lång arm
Beskrivning:
Ståldispenser med 14 cm lång arm till 1000 ml flaska.
Rostfritt stål.

06-21-30 Dispenser, 14 cm lång arm till 1l flaska
Beskrivning:
Dispenser med 14 cm lång arm till 1l flaska.
Rostfritt stål.

06-21-40 Dispenser, 10 cm lång arm till 1l flaska
Beskrivning:
Dispenser med 10 cm lång arm till 1l flaska.
Rostfritt stål.
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06-21-50 Dispenser, 6 cm lång arm till 1l
Beskrivning:
Dispenser med 6 cm lång arm till 1l flaska.
Rostfritt stål.

42-79-00 CombiPlum tråddispenser, 14 cm lång arm till 1l
Beskrivning:
CombiPlum tråddispenser för 1l flaska, med 14 cm lång arm.
Rostfritt stål.

42-90-03 CombiPlum tråddispenser, 10 cm lång arm till 1l
Beskrivning:
CombiPlum tråddispenser för 1l flaska, med 10 cm lång arm.
Rostfritt stål.

42-98-03 CombiPlum tråddispenser, 6 cm lång arm till 1l
Beskrivning:
CombiPlum tråddispenser för 1l flaska, med 6 cm lång arm.
Rostfritt stål.
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47-00-00 Väggbeslag
Beskrivning:
Väggbeslag för olika hållare.
Aluminium.
Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm.
Vikt 50 gram

163-00-01 Beslag med T-spår för multiklo
Beskrivning:
Beslag med T-spår för multiklo 158-00-00.
Aluminium.
Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm.
Vikt 50 gram
multiklo 158-00-00

47-01-01 Beslag med T-spår passar till tråddispenser
Beskrivning:
Beslag med T-spår för tråddispenser.
Aluminium.
Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm. Hål Ø 4,5 mm
Vikt 50 gram
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306-2-317-211 Droppstativ ”One Hand” Small
Beskrivning:
Droppstativ ”One Hand” small i elektropolerat rostfritt stål.
Kan modiferas efter önskemål.
Stabilt och flexibelt.
Specifikationer: Höjd justerbart mellan 1605 mm till 2369 mm.
Vikt utan tillbehör 15 kg. Max belastning 40 kg.
Två krokar - max belastning per krok - 15 kg.
Rördiameter Yttre/Inre 32/20 mm
Basdiameter 515 mm.
Hjuldiameter 100 mm, 5 st.
- 2 st antistatiska rostfria.
- 3 st standard.

332-2-321-216 Droppstativ ”One Hand” XXL
Beskrivning:
Droppstativ ”One Hand” XXL i elektropolerat rostfritt stål.
Kan modiferas efter önskemål.
Stabilt och flexibelt.
Specifikationer: Höjd justerbart mellan 1516 mm till 2281 mm.
Vikt utan tillbehör 15 kg. Max belastning 50 kg.
Sex krokar - max belastning per krok - 15 kg.
Rördiameter Yttre/Inre 32/20 mm.
Basdiameter 545 mm.
Hjuldiameter 100 mm, 5 st.
- 2 st antistatiska rostfria.
- 3 st standard.

Sanaoua
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294-00-05 Handtag till droppstativ
Beskrivning:
Handtag till droppstativ
Aluminium och rostfritt.
Specifikationer: L=20mm B=19 cm D: 20 Vikt 500 gram
Handtaget kan monteras med vår Multiklo och Beslag med
T-spår.

Multiklo 158-00-05

Beslag T-spår för multiklo
163-00-01

205-08-05 Droppstång till infusionspåsar och IV vätskor
Beskrivning:
Beslag med T-spår för tråddispenser
Rostfritt.
Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm. Hål Ø 4,5 mm.
Vikt 50 gram.

289-00-00 Transducer hållare för 4 A kanyler
Beskrivning:
Transducerhållare för 4 A-kanlyler. Aluminium.
Tillbehör Multiklo med beslag för T-spår
158-00-00 och 163-00-01.

Hållare till gasflaska 4 varianter Ø117 mm / Ø140 mm
Beskrivning:
Hållare till gasflaska i rostfritt stål,
monteras med vår multiklo.
För gasflaskor med plan botten
290-01-00 Hållare gasflaska Ø117 mm
277-01-00 Hållare gasflaska Ø140 mm

290-02-00 Hållare gasflaska Ø117 mm
277-02-00 Hållare gasflaska Ø140 mm
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320-00-02 Stålrör kort vinklat för droppstativ 321-00-02 Långt
Beskrivning:
Stålrör vinklat för droppstativ i elektropolerat rostfritt stål.
Specifikationer: D=32mm L= 1076 mm (320-00-02) L= 1281(321-00-02).

317-00-02 Stålrör rakt för droppstativ
Beskrivning:
Stålrör rakt för droppstativ i elektropolerat rostfritt stål. Specifikationer: L=1281 mm. D 32mm.

317-00-13 ”One Hand” Teleskoprör
Beskrivning:
Teleskoprör rakt för droppstativ i elektropolerat rostfritt stål. Specifikationer: L=940 mm. D=20mm

168-01-00 Hjulhållare/infästning droppstativ
Beskrivning:
Hjulhållare/infästning till droppstativ i elektropolerat stål.
Specifikationer: Benprofiler Ø 25, basdiameter Ø 545 mm. Vikt 10 kg.
Enbart för använding av stora hjul Ø100 mm.

190-00-05 Teleskoprör 940 mm monterad
Beskrivning:
Teleskoprör 940 mm monterad med olika varianter.
Elektropolerat rostfritt stål.
Specifikationer: L=940 mm D= Ø20 mm.
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204-00-00 Krokar för droppstativ 2 st rak
Beskrivning:
Krokar för droppstativ 2 st rak, med bult.
Elpolerat rostfritt stål.
Specifikationer: Vikt 0,3 kg.

211-00-00 Krokar för droppstativ 2 st vinklad
Beskrivning:
Krokar för droppstativ 2 st vinklad, med bult.
Elpolerat rostfritt stål.
Specifikationer: Vikt 0,3 kg.

212-00-00 Krokar för droppstativ 3 st
Beskrivning:
Krokar för droppstativ 3 st, med bult.
Elpolerat rostfritt stål.
Specifikationer: Vikt 0,4 kg.

190-00-08 Krokar för droppstativ 4 st i kryss
Beskrivning:
Krokar för droppstativ 4 st i kryss, med bult.
Elpolerat rostfritt stål.
Specifikationer: Vikt 0,5 kg.

216-00-00 Krokar för droppstativ 6 st rak
Beskrivning:
Krokar för droppstativ 6 st rak, med bult.
Elpolerat rostfritt stål.
Specifikationer: Vikt 0,6 kg.
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161-00-00 Trådkorg 6 l, konisk med fäste för T-spår
Beskrivning:
Trådkorg 6 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.
Specifikationer: B=231, D=161, H=242.
Vikt 0,8 kg, 6 liter.

6 liter

161-01-01 Trådkorg 7 l, konisk med fäste för T-spår
Beskrivning:
Trådkorg 7 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.
Specifikationer: B=326, D=217, H=132.
Vikt 0,7 kg, 7 liter.

7 liter

161-02-01 Trådkorg 15 l, konisk med fäste för T-spår
Beskrivning:
Trådkorg 15 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.
Specifikationer: B=337, D=233, H=267.
Vikt 1,0 kg, 15 liter.

15 liter

161-03-00 Papperskorg 25 l, konisk med fäste för T-spår
Beskrivning:
Trådkorg 25 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.
Specifikationer: B=350, D=250, H=400.
Vikt 1,3 kg, 25 liter.

281-00-00 Väggbeslag
Beskrivning:
Väggbeslag, 2 st per korg. Elektropolerat rostfritt stål.

25 liter
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56-00-00 Kabelclips Ø20 mm

56-00-00 Kabelclips Ø30 mm

Beskrivning :
Kableclips Ø20 mm och Ø30 mm. Rostfri.

350-00-00 Hållare för toalettborste
Beskrivning:
Hållare för toalettborstar, passar de flesta runda och ovala borstar i
plast. Aluminium..
.
Specifikationer: H= 150 mm, D=140 mm , Ø90
Tjocklek aluminium 5 mm.
Väggbeslag 47-00-00 , Väggbeslag låsbart 47-01-01 kan beställas.
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Carlite LED - ny generation
Beskrivning:
Liten effektiv ljuskälla.
Specifikationer: 2000 lux på 0,6 meter avstånd. Livslängd på
minst 50 000 timmar.
Artikelnummer: CAG026487, CAG026488, CAG026489,
CAG026497, CAG026498, CAG026499.
Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.

LHH LED - Ny generation
Beskrivning:
Modern medicinsk undersökningslampa med LED.
Specifikationer: 26 000 lux på 1,0 meter avstånd.
Livslängd på minst 50 000 timmar.
Artikelnummer: LHG026533, LHG0265334, LHG026535, LHG026546,
LHG0265346, LHG026554.
Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.

KFM LED
Beskrivning:
KFMLED med stor lins.
Artikelnummer: KFL026034, KFL026035, KFL026036,
KFL026037.
Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.
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KFM LED ESD
Beskrivning:
KFM LED ESD, utvecklat för elektronikindustrin, där statiska
urladdningar kan förstöra utrustning.
Artikelnummer: KFL026050, KFL026099.
Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.

LFM LED
Beskrivning:
LFM LED, en lättviktslampa med LED. Lång räckvidd.
Specifikationer: Ø 127.
Artikelnummer: LFL026102, LFL026103.
Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.

Wave LED
Beskrivning:
Wave lED
Specifikationer: Vit eller ljusgrå
Artikelnummer: WAL025948, WAL025949, WAL025950,
WAL025951.
Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.

50 Vårdprodukter

LFM Medical
Beskrivning:
LFM Medical med låg värmeöverföring.
Specifikationer: Ø127.
Artikelnummer: LFM01698

LFM 101
Beskrivning:
LFM 101,
Specifikationer: 22W, Vit eller grå.
Artikelnummer: LFM000043, LFM000044, LFM012279.
Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.

Magnifique II
Beskrivning:
Magnifique II perfekt för personer med nedsatt syn.
Specifikationer: Kan levereras med 4 olika linser, 3,4 och 6 dioptrier
med akryllins, samt en 3,5 dioptri glaslins med bra reptålighet.
Artikelnummer: MAG017684
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Stativ och hållare för t.ex. bildskärmar

21-00-00 Gasarm 2-8 kg
Beskrivning:
Gasarm 2-8 kg med handtag för låsning av höjdpositionen.
För montering på vägg, bord IVA/EU skenor mm.
Specifikationer: Egenvikt 2,8 kg. Höjdjustering 382 mm, räckvidd 334 mm.

21-00-15 Gasarm 8-18 kg
Beskrivning:
Gasarm 8-18 kg med hantag för låsning av höjdpositionen.
För montering på vägg, bord IVA/EU skenor mm.
Specifikationer: Egenvikt 2,8 kg. Höjdjustering 382 mm,
räckvidd 334 mm.
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22-00-00 Förlängningsarm
Beskrivning:
Manuell förlängningsarm i rostfritt stål. för montering på
vägg, bord, IVA/EU skenor mm. Dold kabeldragning.
Specifikationer: Egenvikt 1,1 kg, räckvidd 220 mm.
Insexskruv ingår som standard, Låshandtag kan köpas till.

142-00-00 Teleskoparm
Beskrivning:
Teleskoparm i rostfritt stål. för för laptop mm. Dold kabeldragning.
Specifikationer: Egenvikt 1,2 kg, räckvidd min. 182, max 247 mm.
Insexskruv ingår som standard, Låshandtag kan köpas till.

27-00-00 Hållare för skärm
Beskrivning:
Hållare för upphängning av skärm i rostfritt stål.
Specifikationer: Hålbild 75x75 mm eller 100x100 mm.
Insexskruv ingår som standard, Låshandtag kan köpas till.

31-00-00 Väggupphängning för Ø20 mm
Beskrivning:
Väggupphängning för Ø20 mm i rostfritt stål.
Specifikationer: H=118,5 mm. D=58 mm
Låshandtag kan köpas till.

241-00-00 Väggupphängning förlängt för Ø20 mm
Beskrivning:
Väggupphängning förlängt för Ø 20 mmr i rostfritt stål.
Specifikationer: H=118,5 mm. D=58 mm
Låshandtag kan köpas till.
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43-01-00 Hållare för tangentbord Ø20 mm
Beskrivning:
Hållare för tangentbord och mus i rostfritt stål. Vipp- och
vändbar. Flera olika modeller.
Specifikationer: L=575, B=172
Insexskruv standard, låshandtag kan köpas till.

209-00-00 Hållare för laptop Ø20 mm
Beskrivning:
Hållare för laptop med extra handlovsstöd i rostfritt stål.
Specifikationer: Vikt ca 3,8 kg.
Insexskruv standard, låshandtag kan köpas till.

253-00-00 Förvaringsplatta för upphängning
Beskrivning:
Förvaringsplatta för upphängning i rostfritt stål.
Specifikationer: B=250 m, L=370 mm. Vikt 2,2 kg.
Plattan kan vridas -25 grader till +115 graders lutning.
Insexskruv standard, Låshandtag kan köpas till.

13-00-00 Hållare för skanner
Beskrivning:
Hållare för skanner, kan monteras på skärmhållare.
Specifikationer: L=437 mm.

117-00-00 Hållare för Philips skärmar
Beskrivning:
Hålalre för Philips skärmar som passar till våra Ø20 mm axlar.
Specifikationer: Utan konisk infästning.
Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.
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49-00-00 Hållare för IT utrustning på anestesiapparater
Beskrivning:
Hållare för IT utrustning för montering på anestesiapparater eller
som väggmonterad med Ø20 mm rör.
Specifikationer: Passar till Dräger, Dameca och många andra.
Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.

91-00-00 Bordsbeslag för Ø20 mm
Beskrivning:
Bordsbeslag för Ø20 mm axel.
Specifikationer: Montering på bordsskiva 0-41 mm tjock.
Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.

90-00-00 Multi bordsbeslag för Ø20 mm
Beskrivning:
Multi bordsbeslag för Ø20 mm axel.
Specifikationer: Montering på bordsskiva 19-51 mm tjock.
Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.

46-00-00 Låshandtag
Beskrivning:
Låshandtag i rostfritt stål.
Specifikationer: M10x40 mm.

94-00-00 Låshandtag
Beskrivning:
Låshandtag i rostfritt stål.
Specifikationer: M6x20 mm.
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248-19-02 Tablethållare
Beskrivning:
Tablethållare, väggbeslag i rostritt stål.
Kan bara avlägsnas med verktyg, vilket ger ett
utmärkt stöldskydd.
Passar bl. a. till iPad pro 9,7”, iPad air2 9,7”,
Lenovo tab2 10”

248-19-206 Tablethållare med klove
Beskrivning:
Tablethållare, väggbeslag i rostritt stål.
Klove med IVA standard, låses med 2 pinolskruvar.
Passar bl. a. till iPad pro 9,7”, iPad air2 9,7”,
Lenovo tab2 10”
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29-00-04 Appliceringsstång Ø20 mm x 600 mm
Beskrivning:
Appliceringsstång massiv Ø20 mm x 600 mm i rostfritt stål.
Med två ändstopp.
Specifikationer: Ø20 mm x 600 mm.

29-00-10 Appliceringsstång Ø20 mm x 500 mm
Beskrivning:
Appliceringsstång massiv Ø20 mm x 500 mm i rostfritt stål.
Med två ändstopp.
Specifikationer: Ø20 mm x 500 mm.

28-00-00 Appliceringsstång Ø30 mm x 700 mm
Beskrivning:
Appliceringsstång rör Ø30 mm x700 mm i rostfritt stål.
Med två ändstopp.
Specifikationer: Ø30 mm x 700 mm.

29-00-00 Appliceringsstång Ø20 mm x 600 mm
Beskrivning:
Rör Ø20 mm x 600 mm i rostfritt stål.
Med två ändstopp.
Specifikationer: Ø20 mm x 600 mm.

177-00-00 Upphängning för IVA/EU skena, Ø20 mm rör
Beskrivning:
Upphängning för alla typer av IVA/EU skenor, med Ø20 mm rör.
Specifikationer: Längd efter behov.
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0830-2017 Severo tablettkrossare
Beskrivning:
Tablettkrossare i kompakt format. Lätt att krossa flera tabletter åt
gången utan att användaren utsätts för damm innehållande medicin.
Batteridrift, tyst drift (ljudnivå 52dB).
Specifikationer: Volym 30 ml, malningstid 8 sekunder.
Kostnad för att krossa tabletter ca 50 öre, beräknat
på förbrukning av muggar och rondeller.

Tillbehör tablettkrossare
MED-020 Severo muggar

ME2-000 Severo lock

Beskrivning:
Engångsmuggar i hårdplast, 30 ml.
2 100 st/förpackning.

Beskrivning:
Engångslock i hårdplast.
2 000 st/förpackning.

MED-003 Rondeller

3000001 Metallstämpel

Beskrivning:
Extra hållbara rondeller i cellofan,
placeras ovanför muggen innan
tabletterna krossas och håller
utrustningen ren och alltid redo
för användning.
2 100 st/förpackning.

Beskrivning:
Extra metallstämpel i
rostfritt stål.
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