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Tourniquet 
elettronico 

Tourniquet 
 pneumatico 

NIEUW

De elektronische tourniquet AT4:

Een moderne elektronische tourniquet met tweedelig 
kanaalsysteem en geïntegreerde elektrische voeding, 
heeft geen externe persluchttoevoer nodig, compleet 
met steun op wieltjes en toevoerslangen voor de 
banden.

De pneumatische tourniquet AT4:

Een traditionele pneumatische tourniquet met 
tweedelig kanaalsysteem, functioneert met buizen met 
perslucht van 4 of 7 bar, compleet met steun op 
wieltjes en toevoerslangen voor de banden. 
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Innovatieve technologie - praktisch toegepast

Het pneumatische tourniquet AT4:

Traditioneel pneumatisch tourniquet met tweedelig kanaalsysteem, 
functioneert met buizen met perslucht van 4 of 7 bar, compleet met 
steun op wieltjes en toevoerslangen voor de banden.

Code: 40070

Het elektronische tourniquet AT4:

Een moderne elektronische tourniquet met tweedelig kanaalsysteem en 
geïntegreerde elektrische voeding, heeft geen externe persluchttoevoer 
nodig, compleet met steun op wieltjes en toevoerslangen voor de banden.

Code: 40080

 

Het AT4 tourniquetsysteem van Anetic Aid heeft een geheel nieuw, intuïtief en 
gemakkelijk bedienbaar design. De compacte constructie is licht van gewicht, maar 
desondanks robuust, en omvat een geavanceerde technologie die maximale veiligheid 
en betrouwbaarheid biedt. 

De elektronische versie functioneert met een eigen geïntegreerde luchttoevoer, waardoor 
een externe persluchtbron overbodig is, en heeft, net als de pneumatische versie, gevoelige 
lekkage compensatie voorzieningen  en automatische zelfdiagnosecontroles bij het 
opstarten, wat betekent dat zij bij elke inschakeling opnieuw gekalibreerd worden.

Er is ook een innovatieve extra veiligheidsfunctie ingebouwd voor Bier’s Block intraveneuse 
regionale anesthesie (IVRA): het is gewoon niet mogelijk de banden in de verkeerde 

lichaam van de patiënt zouden terechtkomen. 
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Eigenschappen van het tourniquetsysteem AT4
Onafhankelijke displays -

weergave van vooraf
geselecteerde en accurate

banddruk-metingen

Met grote precisie te
bedienen regulatoren -

gebruiksvriendelijk

Automatische
zelfdiagnosecontroles -

bij het opstarten en
gedurende gebruik

IVRA (Bier’s block)
procedurebegeleiding

Automatische LCD-timers
met een door de gebruiker vast

 te stellen waarschuwingssignaal
bij het verstrijken van de tijd

Bandhaken
voor het gemakkelijke

opbergen

Extra
opbergvak

Drukbereik 
0-600  mm Hg

Visuele en hoorbare 
waarschuwingssignalen
voor batterij, lekkage 
en calibratie

Drukknoppen met een 
positief gevoel
opblaas-/ontspanfuncties

Gemakkelijk te reinigen
weinig onderhoud

Tweedelig kanaalsysteem -
enkel- of tweedelige 
kanaalwerking

Gemakkelijk los te koppelen 
slangen - Zodat het apparaat 
gemakkelijk op te bergen is

Kanalen met kleurencodes
van bandbedieningen tot band

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

ALS STANDAARD:

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

CARATTERISTICHE 
STANDARD

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD: ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:

ALS STANDAARD:
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Wegwerp-tourniquetbanden voor zes-malig gebruik

Wegwerp-tourniquetbanden  voor zes-malig gebruik (doos met 10) - recht
Pediatrisch (305 mm x 60 mm) 
Volwassen arm, nauw (460 mm x 75 mm) 
Volwassen arm (460 mm x 100 mm) 
Klein been, nauw (610 mm x 75 mm) 
Klein been (610 mm x 100 mm) 
Volwassen been (860 mm x 100 mm) 
Volwassen been (1070 mm x 100 mm) 

Wegwerp-tourniquetbanden  voor zes-malig gebruik (doos met 10) - conisch
Volwassen conisch been (860 mm x 100 mm) 
XL Volwassen conisch been (1070 mm x 100 mm) 

Wegwerp-tourniquetbanden  voor zes-malig gebruik (doos met 10) - kinderformaat
Zuigeling klein (160 mm x 45 mm) 
Zuigelingmiddelgroot (230 mm x 45 mm) 
Zuigeling groot (315 mm x 45 mm) 

40285
40288
40290
40292
40293
40295
40296

40297
40298

40281
40282
40283

Anetic Aid biedt eveneens een complete serie tourniquetbanden en accessoires aan.

Wegwerp-tourniquetbanden 
voor zes-malig gebruik zijn 
een ideaal alternatief voor 
herbruikbare banden, 
omdat het infectierisico 
wordt gereduceerd.

Omdat ze gegarandeerd zes 
maal kunnen worden gebruikt, 
zijn ze voordelig genoeg om 
als wegwerpartikel te worden 
gebruikt. Latexvrij met een 
slank design met een laag 
profiel, beschikbaar in 
verschillende maten met 
kleurencodes, geleverd in 
dozen van 10. 
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Classic tourniquetbanden
Pediatrie(305 mm x 60 mm) 
Volwassen arm (460 mm x 100 mm) 
Volwassen arm, nauw (460 mm x 75 mm) 
Klein been (610 mm x 100 mm) 
Klein been, nauw (610 mm x 75 mm) 
Volwassen been (860 mm x 100 mm) 
Volwassen been (1070 mm x 100 mm) 

Classic tourniquetbanden - conisch
Volwassen conisch been (860 mm x 100 mm) 
XL Volwassen conisch been (1070 mm x 100 mm) 

Premier tourniquetbanden
Pediatrie (305 mm x 60 mm) 
Volwassen arm (460 mm x 100 mm)
Volwassen arm, nauw (460 mm x 75 mm) 
Klein been (610 mm x 100 mm) 
Klein been, nauw (610 mm x 75 mm) 
Volwassen been (860 mm x 100 mm) 
Volwassen been (1070 mm x 100 mm) 
XL Volwassen conisch been (1070 mm x 100 mm) 

Premier tourniquetbanden - Bier’s block
Pediatrie dubbel (305 mm x 120 mm) – Bier’s block
Volwassen arm dubbel (460 mm x 150 mm) – Bier’s block 
Grote volwassen arm dubbel (610 mm x 150 mm) – Bier’s block 

40700
40720
40725
40740
40745
40760
40770

40765
40775

Classic en Premier tourniquetbanden

40200
40220
40225
40240
40245
40260
40270
40278

40210
40230
40250

Classic tourniquetbanden
Classic tourniquetbanden behoren tot 
de traditionele herbruikbare banden. Een 

latexvrij materiaal ontworpen voor 
middellang gebruik, beschikbaar in een 
groot aantal met kleuren gecodeerde 
formaten.

Premier tourniquetbanden
Premier tourniquetbanden behoren tot 
de traditionele herbruikbare banden. 
Gefabriceerd van gemakkelijk reinigbare, 
robuuste, latexvrije materialen met 
extra veiligheidsbandjes voor langdurig 
gebruik, verkrijgbaar in een groot aantal 
formaten met kleurencodes van 
kinderbenen tot voor benen van extra 
grote volwassenen.

Anetic Aid biedt ook een complete serie tourniquetbanden en accessoires aan.
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Tourniquet bandafdekking klein (doos met 30) 
Tourniquet bandafdekking groot (doos met 30) 
Schuimen bandstrook (pak van 10) 

40300
40310
40320

Rhys Davies exsanguinator 
Esmarch verband 5,5 meter 

40400
L1112-55

Bandafdekkingen/stroken exsanguinatoren

Bandafdekkingen en schuimen bandstroken
Bandafdekkingen en schuimen bandstroken worden gebruikt om 
zacht weefsel te beschermen tegen knellen en knijpkrachten bij het 

gefabriceerd om de laagst benodigde druk voor een veilige occlusie 
van de ledemaat te waarborgen.

huidvoorbereiding e.d., en zorgen ervoor dat de bandschoon blijft.

Exsanguinatoren

waarmee het leeg laten bloeden van ledematen voor chirurgische 
ingrepen mogelijk is, zonder dat de ledemaat aan hoge drukken wordt 
blootgesteld, zoals dat bij andere exsanguinatie-methodes vaak het 
geval is.
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Y-Aansluitsstuk – medische luchttoevoer – 4 bar 
Y-Aansluitsstuk – medische luchttoevoer – 7 bar 
Verlengingsleiding - 5 meter - 4 bar sensor naar 4 bar vrouwelijke Schrader   
Verlengingsleiding - 5 meter - 7 bar sensor naar 7 bar vrouwelijke Schrader 
Veiligheidskoppelingen - mannelijke en vrouwelijke (met klemband) 
Veiligheidskoppelingen - vrouwelijke (met klemband) 
Veiligheidskoppelingen - mannelijke (met klemband) 
Klemband (pak met 50) 
O-ring (pak met 50) 

40500
40510
40520
40530
40600
40610
40620
40630
40640

Koppelingen en hoofd-luchttoevoerleidingen

Er is een complete selectie accessoires verkrijgbaar om te waarborgen dat het tourniquetsysteem in overeenstemming 
met de richtlijnen van de fabrikant in gebruik kan blijven.  
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Klein (pak van 10) – geel 
Middelgroot (pak van 10) – roze 
Groot (pak van 10) – groen 
Extra groot (pak van 10) – blauw 

54611
54612
54613
54614

Infu-Surg druk-infuuszak 500ml (doos van 5) 
Infu-Surg druk-infuuszak 1000ml (doos van 5) 
Infu-Surg druk-infuuszak 3000ml (doos van 5) 

4005
4010
4030

Toe-niquet™
Toe-niquet™ is een eenvoudige, gemakkelijk bruikbare digit tourniquet, 
verkrijgbaar in vier formaten met elk een eigen, goed zichtbare kleurcode. 
Toe-niquets zijn steriel, individueel verpakt en leverbaar in pakken van 10.

Zij werden op de markt gebracht als reactie op NPSA/2009/RRR007 
van de National Patient Safety Agency (Amerikaanse instantie voor 
de veiligheid van patiënten) en hebben een geïntegreerde nylon 

Infu-Surg druk-infuuszak
Omdat ze zijn ontworpen voor een gemakkelijk en eenvoudig gebruik, 
kunnen Infu-Surg zakken snel worden aangebracht en gemakkelijk 
met één hand worden bediend, waardoor de gebruiker gelijktijdig andere 
apparatuur kan bedienen.

Infu-Surg zakken zijn verkrijgbaar in meerdere maten, aanpasbaar aan de 

gebruikt. Leverbaar in dozen van 5.
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ARTIKEL Catal. nr.

Optionele extra's

Regelaar cilinder 4 bar formaat E

Regelaar cilinder 7 bar formaat E 

Beugelset cilinder formaat E 

Extra opbergmogelijkheid 

Wegwerp-tourniquetbanden  voor zesmalig gebruik  

Premier tourniquetbanden  

Classic tourniquetbanden  

Tourniquet bandafdekking klein (doos met 30) 

Tourniquet bandafdekking groot (doos met 30) 

Schuimen bandbandstrook (pak van 10) 

Rhys Davies exsanguinator 

Esmarch verband 

Y-Aansluitstuk – medische luchttoevoer – 4 bar 

Y-Aansluitstuk – medische luchttoevoer – 7 bar 

Verlengingsleiding - 5 meter - 4 bar sensor naar 4 bar  vrouwelijke Schrader 

Verlengingsleiding - 5 meter - 7 bar sensor naar 7 bar vrouwelijke Schrader  

Veiligheidskoppeling - mannelijke en vrouwelijke (met klemband) 

Veiligheidskoppeling - vrouwelijke (met klemband) 

Veiligheidskoppeling - mannelijke  (met klemband) 

Klemband (pak met 50) 

O-ring (pak met 50) 

Toe-niquet klein (pak van 10) – geel 

Toe-niquet middelgroot (pak van 10) – roze 

Toe-niquet groot (pak van 10) – groen 

Toe-niquet extra groot (pak van 10) – blauw 

Infu-Surg drukinfuuszakken (doos met 5) 

40150

40160

40170

40180

40281 – 40298

40200 – 40278

40700 – 40770

40300

40310

40320

40400

L1112-55

40500

40510

40520

40530

40600

40610

40620

40630

40640

54611

54612

54613

54614

4005 – 4030

Codering van de optionele accessoires
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ARTIKEL Catal. nr. 

Pneumatische tourniquet AT4
Pneumatische tourniquet AT4 met steun op wieltjes, compleet met toevoerslangen en een opbergvak 

Elektronische tourniquet AT4
Elektronische tourniquet AT4 met steun op wieltjes, compleet met toevoerslangen, voedingskabel en opbergvak 

AT4 Hoofd-luchttoevoerleiding 3 meter 7 bar voor medische lucht 
AT4 Hoofd-luchttoevoerleiding 3 meter 4 bar voor medische lucht 

Sandaardfuncties
Tweedelig kanaalsysteem, enkele of tweedelige kanaalwerking
Kanalen met kleurencodes blauw en rood vergemakkelijkt de bedieningen en het loskoppelen van de bandenslangen
Onafhankelijke displays, weergave van voorgeselecteerde en bandaccurate banddrukmeting
Drukbereik: 0 tot 600  mmHg
Automatische LCD-timers met door de gebruiker vast te stellen waarschuwingssignaal bij het verstrijken van de tijd
Bandhaken aan beide zijden voor gemakkelijk wegbergen
Lekcompensatievoorzieningen
Automatische zelfdiagnose bij het opstarten en tijdens gebruik
Extra opbergmogelijkheid
Optische en akoestische waarschuwingssignalen - voor accu, lekkages en calibratie
IVRA ( Bier’s Block) – begeleiding bij de procedure
Drukknoppen met een voelbare omschakeling - opblaas/ontspanfuncties
Precisieregelaars, gebruiksvriendelijke, eenvoudig te bedienen knoppen
Gemakkelijk te reinigen, weinig onderhoud
Snelontkoppeling van de slangen vergemakkelijkt het opbergen

Afmetingen:
totale hoogte:
totale breedte: 
totale diepte: 
Scherm: 
Gewicht: 

40070

40080

696682
696687

1050 mm
345 mm
385 mm

275 mm x 195 mm
17 kg

Samenvatting
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Bel het volgende nummer voor meer informatie over een
van onze producten of diensten, bel:

+31(0)85-4872170  

Anetic Aid Ltd. Queensway, Guiseley, Leeds, West Yorkshire LS20 9JE, UK.

Tourniquetsysteem

Voor informatie over uw plaatselijke distributeur van
Anetic Aid producten, bel +31(0)85-4872170

Distributeur:

Numero documento: 93018i/1/090914_Dutch

Service en onderhoud
Voor alle producten van Anetic Aid bieden wij complete service aan en 
werken wij nauw samen met onze distributeurs om veilig te stellen dat 
elk instrument volgens de hoogste normen wordt onderhouden.
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