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Voor het uitlezen en programmeren van pacemakers en 
defibrillators levert elke fabrikant van pacemakers en 
defibrillators een eigen programmer. Deze programmer 
is dan veelal geschikt voor een range producten van dit 
specifieke fabricaat. Dit heeft tot gevolg dat in een 
behandelkamer voor patiënten met een pacemaker of 
defibrillator meerdere programmers zijn opgesteld. Zo 
kan per patiënt de juiste programmer worden gekozen. 
Het telkens wisselen van programmer wordt 
gemakkelijker door deze in een vaste opstelling in de 
hierboven weergegeven cart te plaatsen. In deze 
opstelling zijn alle programmers op volledig 
uitschuifbare plateaus geplaatst, waardoor ze snel 
inzetbaar zijn. Door de scheidingstransformator op de 
cart kunnen alle programmers op een veilige manier 
gelijktijdig ingeschakeld zijn. 

 

ICD & Pacemaker programmers 

Configuraties 

Als basis trolley kan uit verschillende modellen gekozen 
worden. Al deze modellen kunnen naar wens worden 
samengesteld. Voor de plaatsing van de programmers 
worden volledig uitschuifbare plateaus gebruikt: 

• Crozz two 2G 430 
Deze trolley is voorzien van een achterdeur en kan 
worden uitgebreid met een arm voor een 
beeldscherm of een panel-PC. 

• Flexx two 43-100 
Dit is een lager model dan de Crozz two 2G 430 en is 
niet voorzien van een achterdeur. Ook kan hierop 
geen arm geplaatst worden voor een beeldscherm. 

• Flexx three 
Dit is een brede trolley waarop twee programmers 
naast elkaar passen. Hierdoor is deze wagen geschikt 
voor compacte opstellen van vier of meer 
programmers. 

  

Geinteresseerd? 

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of 
een offerte. Wij bekijken graag met u wat de best 
passende oplossing is. 

 

+31 (0)30 2613500 

www.medicars.com 

 

Crozz two 2G 430 configuratie 

Flexx three configuratie 

Flexx two configuratie 


