
Blood and Fluid Warming
Fluido®

Fluid Warming
Fluido® Irrigation Sensium®

Wireless Vitals Monitoring
Thermoflect®
Heat Reflective Technology

Broncoflex®
Single-use Bronchoscope

Mistral-Air®
Forced Air Warming

HD-VISNINGS- SYSTEM

Visningssystemet er langt mer enn  
en enkel berøringsskjerm. Det integrerer 
en algoritme som sikrer visning av bilder 
med høy oppløsning, selv på enheter til 
engangsbruk.
Screeni® leveres som et sammenhengen-
de system: Det har blitt utviklet og 
designet for brukervennlighet, med 
uforlignelig enkel håndtering og imple-
mentering. Systemet er mobilt og veier 
lite. Derfor kan det enkelt brukes på små 
steder.

ET SYSTEM SOM ER ENKELT Å INSTALLERE, BRUKE OG TRANSPORTERE

Intuitivt grensesnitt for lagring 
av bilder og videoer, som kan 
eksporteres via USB-porten.

10,1 tommers HD-berøringsskjerm

Ergonomiske, støtabsorberende 
håndtak til å vippe skjermen når 
den er festet.

• Screeni® er utstyrt med en brakett for 
rask montering. Dermed kan den festes på   
IV-stativet. Strømledningen til systemet 
kan vikles rundt tilstrammingsskruen under 
transport.

•  Monitoren kan i løpet av få sekunder løsnes 
fra festebraketten for eventuelt og plasseres 
på en tralle.

•  Endoskopene Agi le og Vortex kan  
henges på Screen i®-s tøt te fø t tene.  
De er al lt id klare ti l  bruk og enkle  
å kjenne igjen takket være fargekodingen på 
endoskopene.
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I Frankrike har The Surgical 
Company utviklet og produsert 
sterile endoskoper for engangsbruk 
i over 10 år. Med utgangspunkt i 
denne ekspertisen innen design og 
produksjon presenterer Axess Vision 
nå en ny generasjon bronkoskoper. 
Disse bronkoskopene er enda mer 
innovative og effektive, og oppfyller 
både de kliniske behovene og 
budsjettkravene i helseinstitusjonene.

Ref.: P020-NO-03-112020
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Standard bronkoskoper
for engangsbruk

Broncoflex®

Vortex

BRONCOFLEX®

VORTEX

DISTAL NAVIGERING

Den formede distale enden er smalere enn andre 
engangsbronkoskoper, med en arbeidskanal på 2,8 mm. 
Siden den er så liten, blir det enklere å undersøke de distale 
bronkiene og utnytte fordelene med den smale diameteren på 
den innførte delen og den brede arbeidskanalen. Broncoflex® 
Vortex kan føres inn i endotrakealtuber på 6 mm eller mer*.

BRONCOFLEX®

AGILE

FØRING OG INSPEKSJON

Når Broncoflex® Agile brukes sammen med endotrakealtuber, 
blir det enklere å manøvrere slangene gjennom de anatomiske 
strukturene og føre dem inn, takket være stivheten til det  
tvinnede Pebax®-innføringsrøret.
Riktig plassering av endotrakealtube med dobbelt lumen kan 
bekreftes for størrelsene fra 35 Fr eller mer*.

UNIKE EGENSKAPER,
ULIKT DESIGN
Broncoflex® Agile aog Vortex er innovative løsninger som forenkler 
utstyrshåndteringen på sykehuset. De kommer kun i to størrelse, men dekker 
likevel hele bredden av indikasjoner for fleksibel bronkoskopi. Den nye generasjon 
av utstyret gir uovertruffen kvalitet hvor sugeevne, bildekvalitet og ergonomi står 
helt sentralt.

SEKRESJONSHÅNDTERING

Den unike profilen til den distale enden, med 
den brede åpningen, gjør det lettere å suge opp 
sekret og væske. Den brede arbeidskanalen til 
Broncoflex® Vortex fremmer også oppsuging-
segenskapene.

HD-VISNING

Hele systemet,  a l t  f ra kameraet t i l 
visningsplattformen, bidrar til visningen av de 
høyoppløselige bildene, og særlig viktig er 
algoritmen som er spesielt utviklet for detaljerte 
konturer. Lysstyrken kan endres for å få gode nær- 
og avstandsbilder.

ERGONOMI OG 
BEVEGELIGHET

Med den nøyaktige og fleksible defleksjons-
mekanismen kan du regulere den distale 
vinkelen over 200° opp og ned. Den høye 
systemmotstanden bidrar til å opprettholde god 
vinkling, selv når det føres instrumenter inn i 
arbeidskanalen.

De endrede størrelsene gjør det mulig for oss å tilby  
kun to bronkoskop, hvor det normalt er behov for tre  
for å dekke behovet for fleksible engangsbronkoskop.
Disse to referansene er nok til å dekke alle 
behandlingsindikasjoner for fleksibel bronkoskopi.

BRONCOFLEX® VORTEX, ÉN REFERANSE
FOR BEHANDLINGSINTERVENSJONER

New Broncoflex®, designet for å være annerledes.

* Før bruk må du alltid sjekke at Broncoflex® er kompatibel med alt det ikke-elektriske endoterapiutstyret og instrumentene som skal brukes.

Distal ende (mm)
Arbeidskanal (mm)

TO STØRRELSER 
FLERE ALTERNATIVER,

FÆRRE KOSTNADER.


