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Venescanner
Selv for en rutinert person kan det være vanskelig å identifisere en god vene til intravenøs 
tilgang. AccuVein AV400 er en prisvinnende venescanner som ved hjelp av laser og infrarødt 
lys, hjelper til med å finne gode vener for etablering av intravenøs tilgang og blodprøvetaking.

Intraossøs adgang
EZ-IO fra VidaCare er et banebrytende system til intraossøs (IO) inngang. EZ-IO systemet gir hurtig, sikker og enkel Intraossøs adgang,  
når intravenøs (IV) er vanskelig eller umulig å etablere. EZ-IO systemet har forskjellige innføringsmuligheter, som alle gir hurtig, sikker og  
kontrollert Intraossøs adgang. De spesialutviklede nålene til voksne og pediatriske pasienter innføres med en liten batteridrevet drill.

Pulsoksymeter
Med et pulsoksymeter fra Nonin får man 
veldokumentert kvalitet og nøyaktig måling 
av puls og oksygenmetning.

MR-produkter
Spesielt utviklet ikke magnetisk infusjonspumpe/sprøytepumpe  
og pulsoksymeter, med fjernkontroll, som øker personal - og  
pasientsikkerheten i MR-miljø.

Akuttvesker
Høykvalitets akuttvesker fra StatPacks med smart modulsystem, 
gjør det mulig å tilpasse vesken etter dine behov. Enkel design som 
passer både menigmann og helsepersonell. 



Blødnings kontroll
ITClamp er en innovativ løsning for behandling av alvorlig blødning - en hovedårsak til død ved traumatisk skade. ITClamp kontrollerer  
effektivt kritiske blødninger i løpet av sekunder. ITClamp kombinerer et enkelt konsept med en svært pålitelig, utrolig effektiv enhet  
som lett kan påføres.

Hjertstartere
Hjertestartere fra ZOLL er de eneste hjertestarterne med innebygd REAL CPR Help. Den 
måler og registrerer hvordan du utfører hjertekompresjonene. Samtidig gir den deg direkte 
tilbakemelding som gjør at du kan gi en optimal behandling.

Defibrillering
Monitorer og defibrillatorer fra ZOLL for sykehus og ambulanse. Forenkler og forbedrer alle deler av hjertestansberedskapen.  
Defibrillatorer fra ZOLL er enkle å bruke og de har HLR feedback, som sirker god kvalitet på hjertekompresjonene. ZOLL’s unike pacing  
teknologi er anerkjent over hele verden.

Mek. kompresjon
ZOLL AutoPulse er et kompakt og bærbart 
system som gir mer effektive hjertekompre-
sjoner på skadestedet eller under transport.



 

Medidyne ble etablert i 2002 og er i dag en 
nordisk virksomhet. Vi selger medisinsk utstyr 
og representerer en rekke av verdens ledende 
leverandører innenfor vår forretningside.

Medidyne har en robust organisasjon med  
kompetente medarbeidere. Noe som gjør oss i 
stand til å yte best mulig service for våre kunder 
i hele Norden.

Vårt fokusområde er den akutte og kritisk syke 
pasient og vi har i dag en førende posisjon innen-
for dette området.

Vår mission og eksistensberettigelse er å gjøre 
en forskjell – hver eneste dag. Sammen med 
våre kunder og samarbeidspartnere arbeider vi 
for å redde liv og forbedre livskvaliteten for de 
menneskene som kommer i kontakt med våre 
produkter. Fordi våre produkter er avgjørende i 
kritiske situasjoner, er det vår målsetning å levere 
sikre, effektive og brukervennlige produkter og 
serviceytelser.

Vi har definert tre grunnleggende verdier, som  
vi ønsker skal avspeile vår adferd:
• Engasjement
• Profesjonalitet
• Ansvar
 
Med disse verdiene håper vi å gjøre en forskjell.
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