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Følg livets rytme…

Helse



Langtidsovervåkning
3M™ Red Dot™ 2239 med Micropore™

eller 3M™ Red Dot™ 2237 med skum-
materiale, gir suveren signalkvalitet og
minimal hudirritasjon.

3M Micropore ryggmateriale tillater huden å puste og
former seg godt til pasientens hud.

Tradisjonell elektrode
i liten størrelse
3M™ 2223 Overvåkningselektrode
Ryggmateriale i tradisjonelt tynt skum
med ledende klebestoff. Elektroden
fester seg raskt og gir øyeblikkelig signal.

En liten flik på elektroden gjør den enklere å ta på og av. 

Vårt ønske er å tilby
gode løsninger som
svarer til helse-
personells behov, og
samtidig sørge for
at pasienten får en
sikker og pålitelig
diagnose.

3M™ Elektroder

En ny generasjon
tradisjonelle
diatermiplater for
voksne
3M™ 8100-serien Standard
diatermiplate
8100-serien diatermiplate har medium 
størrelse og er designet for bruk på voksne til 
alle typer kirurgiske inngrep. Det unike ryggmaterialet er
væsketett og slipper varme raskere igjennom sammenliknet
med skummaterialer. Størrelsen gjør den enklere å plassere.

Bedre komfort, mindre hudområde som må klargjøres,
kan plasseres i alle retninger -  det tradisjonelle diatermi-
platekonseptet har tatt et steg frem. 

Sist men ikke minst, det vannbaserte ledende klebestoffet
fra 3M gjør at platen fester meget godt til huden og former
seg etter kroppskonturene. 

Standard elektroder for
voksne og barn
3M™ Red Dot™ Overvåkningselektroder
Elektroder du kan stole på – for pasienter med normal og
ømfintlig hud.

Følg livets rytme...



3M™ Red Dot™ 2660 har et fleksibelt og
væsketett ryggmateriale. Den tynne profilen
gjør at den ikke henger seg opp i sengetøy
eller utstyr, samtidig som den er behagelig for
pasienten ved langtidsovervåkning.

Firkantet design kombinert med det
patenterte, ledende vannbaserte limet gjør at
elektroden ikke bare er velegnet til EKG-
overvåkning, men også undersøkelser som
Holter og kateterisering.

Den store ledende flaten reduserer
motstanden og gir bedre
signalkvalitet. Et klinisk
overlegent signal oppnås fra
første sekund elektroden er
plassert.

Elektroder for
voksne og barn
3M™ Red Dot™ Elektroder 2660

3M Red Dot 2660-serien gir pålitelige
signaler fra første sekund elektroden er satt
på. Elektroden er reposisjonerbar og
reduserer derfor kostnadene på grunn av
behov for færre elektroder. 

Sikker og pålitelig diagnose

Motstand ved 10 Hz-kilo Ohm

3M Red Dot Reposisjonerbar elektrode

Konkurrentelektrode a

Konkurrentelektrode b
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kan trygt sitte på opptil 3 dager med maksimal 
komfort for pasienten
raske og klare signaler 100% av flaten har ledende
klebestoff 
reposisjonerbar

til all overvåkning, liten størrelse som passer til barn og
kateterisering
sparer tid og gir mindre avfall

100% ledende
overflate (10,1 cm2)

Vanlig elektrode



3M™ Universal diatermiplate, 9100-serien,
er unik. Diatermiplatens egenskaper er
designet for enklere bruk og for en jevnere
og sikrere fordeling av den elektro-
kirurgiske strømmen 

en størrelse, til alle pasienter*

former seg meget godt etter kroppskonturene

suveren 3M limteknologi

kompatibel med aparaturer fra alle 
generatorprodusenter

Skum og transtermisk ryggmateriale: motstand mot utslipp av varme

ha kun pasienten i tankene

Den unike grønne sikkerhetsringen gir en
jevnere fordeling av den elektrokirurgiske
RF-strømmen over hele diatermiplatens
flate og den reduserer risikoen for
varmeflekker og kanteffekt. Derfor har
man kunnet gjøre platen 1/3 mindre enn de
tradisjonelle diatermiplatene.

Ryggmaterialet består av non-woven
polypropylen dekket med en væske-
avvisende film. Materialet slipper ut varme
raskere enn i skummateriale og hindrer at
fuktighet trenger inn. 

Det vannbaserte klebestoffet former seg etter kroppskonturene
og kontakten mellom platen og huden blir svært god.
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Universal diatermiplate
transtermisk ryggmateriale

Skummateriale

R-verdi for ryggmateriale

Diatermiplate for
voksne og barn
3M™ 9100-serien Universal diatermiplate

* unntatt er nyfødte og fortidligfødte



3M Diatermiplater
Produktnr. Produktbeskrivelse Bruksområde Størrelse Antall/kartong

3MTM Universal diatermiplate, 9100-serien 
9130 standard (uten splitt), uten ledning voksen, pediatrisk 120 x 134 mm 100
9130F standard (uten splitt), uten ledning, poser á 5 stk. voksen, pediatrisk 120 x 134 mm 200
9135 standard (uten splitt), m/montert ledning (3 meter) voksen, pediatrisk 120 x 134 mm 40
9160 m/splitt, uten ledning voksen, pediatrisk 120 x 134 mm 100
9160F m/splitt, uten ledning, poser á 5 stk. voksen, pediatrisk 120 x 134 mm 200
9165 m/splitt, m/montert ledning (3 meter) voksen, pediatrisk 120 x 134 mm 40

3MTM 8100-serien Standard diatermiplate
8149F standard (uten splitt), uten ledning voksen 111 x 191 mm 200 
8180F m/splitt, uten ledning pose á 5 stk. voksen 111 x 191 mm 200

3M Elektroder for EKG og diagnostisering
Produktnr. Produktbeskrivelse Hovedbruksområde Antall/kartong

3MTM Red DotTM Reposisjonerbare elektroder
2660-3 behagelig ryggmateriale, 3 pr. pakke voksen, barn universal 600
2660-5 behagelig ryggmateriale, 5 pr. pakke voksen, barn universal 1000 
2670-3 behagelig ryggmateriale, 3 pr. pakke, voksen, barn universal, noe 600

rtg.gjennomtrengelig sterkere klebestoff 
2670-5 behagelig ryggmateriale, 5 pr. pakke, voksen, barn universal, noe 1000

rtg.gjennomtrengelig sterkere klebestoff

3MTM Red DotTM elektroder til overvåkning og diagnostisering
2219E Mykt mikroporøst materiale, m/ledning barn korttidsovervåking 300
2237L Skummateriale voksen operasjon 1000
2238 Mykt mikroporøst materiale voksen langtidsovervåkning 1000
2239 Micropore™ ryggmateriale voksen langtidsovervåkning 1000
2248 Micropore™ ryggmateriale barn langtidsovervåkning 250
2258-3 Mykt mikroporøst materiale, 3 pr. pakke barn langtidsovervåkning 60
2282E Mykt mikroporøst materiale, m/montert ledning prematur, nyfødt korttidsovervåkning 300
2330 Elektrode til klemme voksen, barn hvilende EKG 1000
2560 Skummateriale voksen universal, stresstest, Holter 1000
2570 Skummateriale, røntgengjennomtrengelig voksen universal, stresstest, Holter 1000

3MTM Overvåkningselektroder
2223 Skummateriale, liten størrelse voksen operasjon, hvilende EKG 1000
2224 Skummateriale, bananstikk 4mm voksen hvilende EKG 400

3MTM Defib-Pads
2345N Standard gel pute 11,4 cm x 11,4 cm Defibrillering 100 par
2346N Standard gel pute 11,4 cm x 15,2 cm Defibrillering 100 par

Alle 3M Diatermiplater, 3M Red Dot Elektroder og 3M Overvåkningselektroder er lateksfrie. 
3M Diatermiplater, 3M Red Dot Elektroder og 3M Overvåkningselektroder er CE-merket. CE-merket innebærer at produktene er
i samsvar med kravene i Direktivet om medisinsk utstyr 93/42/EØF.

Bestillingsinformasjon

3M Norge A/S

Postboks 100
2026 Skjetten
Tel. 0 63 84
Faks 63 84 17 88
www.3m.com/no
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3M, Red Dot, Micropore er varemerker fra 3M Company. © 3M. 2004




