
Behandlingsvogn

JI-2100/JI-2200

Batteridrevet
Designet for bruk ved
C-Bue og Røntgen



Pasientvogn, Pasientvogn, traumabordtraumabord
JIJI--2100/JI2100/JI--2200 leveres standard med røntgengjennomlysbar topp og 2200 leveres standard med røntgengjennomlysbar topp og 
gjennomgående røntgentunnel. Røntgenkassetten kan styres inn i fgjennomgående røntgentunnel. Røntgenkassetten kan styres inn i fra hode ra hode ––
og og benben--endeende. Fordi motorene er plassert på siden av vognen, har man full . Fordi motorene er plassert på siden av vognen, har man full 
tilgang til bruk av Ctilgang til bruk av C--bue i hele vognens lengde.bue i hele vognens lengde.

Vognen er utstyrt med 4 store sentrallåste hjul, samt ett Vognen er utstyrt med 4 store sentrallåste hjul, samt ett retningsretnings--
stabiliserendestabiliserende hjul. Dette gjør det enkelt å kjøre vognen med pasient. Vognen hjul. Dette gjør det enkelt å kjøre vognen med pasient. Vognen 
kan leveres i to forskjellige utførelser:

Fluoroscopy
space

Fluoroscopy
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Art.no. JIArt.no. JI--2100   32100   3--deltdelt Art.no. JIArt.no. JI--2200   1 hel topp2200   1 hel topp

kan leveres i to forskjellige utførelser:



Vognen leveres standard med markering på de Vognen leveres standard med markering på de 
rustfrie sideskinnene. Dette for å enklere vise hvor rustfrie sideskinnene. Dette for å enklere vise hvor 
sentrum på røntgenkassetten er plassert i forhold sentrum på røntgenkassetten er plassert i forhold 
til pasienten.til pasienten.

Vognen er batteridrevet og de elektriske funksjonene Vognen er batteridrevet og de elektriske funksjonene 
er derfor tilgjengelig til enhver tid. Vognen leveres er derfor tilgjengelig til enhver tid. Vognen leveres 
standard med 2 batterier samt standard med 2 batterier samt ladestasjonladestasjon. 1 batteri . 1 batteri 
står dermed alltid til står dermed alltid til ladinglading og er klar til bruk.og er klar til bruk.
Vognens elektriske bevegelser (opp/ned, Vognens elektriske bevegelser (opp/ned, 
Trendelenburg/Trendelenburg/antianti--TrendelenburgTrendelenburg) reguleres ved ) reguleres ved 
hjelp av håndkontroll.hjelp av håndkontroll.

Tekniske spesifikasjoner:Tekniske spesifikasjoner:

• Standard lengde (håndtak inkludert) : 2000 mm
• Standard bredde (sideskinner inkludert) : 650 mm
• Minimum høyde (madrass eksklusiv) : 650 mm
• Maksimum høyde (madrass eksklusiv) : 850 mm
• Maksimum Trendelenburg : 15°
• Maksimum anti-Trendelenburg : 15°
• Ryggseksjon/benseksjon opp/ned : +/-45 °
• Batteridrift, type LED : 24 V DC
• Batterikapasitet : 5 Ah
• Separat lader : 220 V/24 V
• Standard rustfrie sideskinner : 25 x 10 mm

Standard utførelse :   Sentrallåste hjul, Lader med ladestasjon
2 batterier, håndkontroll



Tilbehør

10-490 Røntgenkasett 10-390 Armoperasjonsbord
10-391 Madrass

10.360 
Sidestøtte, smal
(1x feste
10-301 ikke inkludert

10.350 
Skulderstøtter, par
(2x feste 10-301 
ikke inkludert

10.365 
Sidestøtte, bred
(1x feste 10-301 
ikke inkludert) 

10-380 Armbord med feste
10-381 Madrass, flat
10-382 Madrass, U-formet
10-383 Festebånd

10-531
Sidegrinder, nedfellbare

10-110
Anestesibøyle med feste

10-200
Infusjonsstativ teleskopisk
med feste
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