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Infusionsstativer



Infusionsstativ model 
Ronja

Varenr. 851001         farve hvid 

Varenr. 851001-1      farve grøn

Gangstativ for dropposer.
Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Nederste stang: Ø 28 mm.
Højde: 1430 - 2250 mm.
Diameter stativfod: 560 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Vægt: 6 kg.
Max belastning kroge: 3 kg.

Infusionsstativ model 
Elin

Varenr. 851002         farve hvid

Varenr. 851002-1     farve grøn

Gangstativ for dropposer med kørehåndtag.
Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Nederste stang: Ø 28 mm.
Højde: 1430 - 2250 mm.
Diameter stativfod: 560 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Vægt: 6,5 kg.
Max belastning kroge: 3 kg.

Infusionsstativ model 
Eva

Varenr. 851003         farve hvid

Varenr. 851003-1      farve grøn

Gangstativ for dropposer og 1 pumpe.
Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Nederste stang: Ø 28 mm.
Højde: 1280 - 2200 mm.
Diameter stativfod: 560 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Vægt: 10 kg.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning plade: 4 kg.
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Gangstativer

Unik underdeltion
Gangstativets roterbare underdel sikrer, 
at slanger ikke snor sig omkring stativet 
under bevægelse. Samtidig mindskes 
risikoen for at tippe eller sidde fast ved 
forhindringer f.eks. dørkarme, møbler, 
senge mv.

Hjuln
Alle stativer bliver leveret med 
letløbende, støjsvage og afsmitningsfri 
hjul i lukket rengøringsvenlig udførsel.

Hjulet er vist herunder. 
Alle viste billeder af stativer er desværre 
med et alternativt hjul.



Infusionsstativ for op til 
3 pumper - model Louise

Varenr. 851009         farve hvid 

Varenr. 851009-1      farve grøn

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Rustfri nederste stang: Ø 30 mm.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 15 kg.

Infusionsstativ for op til 
6 pumper - model Sara,

Varenr. 851012         farve hvid 

Varenr. 851012-1      farve grøn

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Rustfri nederste stang: Ø 30 mm.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
3 forlængede ben for stabilitet.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 20 kg.

Infusionsstativ for op til 
6 pumper - model Sofie

Varenr. 851005         farve hvid

Varenr. 851005-1      farve grøn

Rustfri dropstang: Ø 19 mm.
Rustfri nederste stang: Ø 30 mm.
Rustfri bøjlefæste: Ø 25 mm.
Kørehåndtag og fæste for stikdåse.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 20 kg.
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Apparatstativer

Valg af stativ
Gangstativtion
Gangstativer er beregnet til 
oppegående patienter med 
behov for infusion. Den roterbare 
underdel er en sikkerhedsanord-
ning, der modvirker, at slanger 
vikles rundt om stativet.

Apparatstativeron
Apparatstativer er udført i en 
kraftigere konstruktion for mon-
tage af pumper og apparater 
sammen med dropposer.

Specialstativeron
Vi har specialstativer beregnet 
til mange specialopgaver. F.eks.
finder du antimagnetiske stati-
ver, og stativer beregnet til brug 
i patientens eget hjem.

Finder du ikke det stativ, 
du søger i kataloget, så ring til 
vores salgskonsulent, der gerne 
hjælper med råd og vejledning.



Infusionsstativ antimagnetisk
model Jenny, farve blå

Varenr. 851013

Kroge i aluminium.
Dropstang eloxeret alu: Ø 22 mm.
Nederste stang eloxeret alu: Ø 30 mm.
Kørehåndtag i aluminium.
Højde: 1470 - 2500 mm.
Diameter stativfod: 650 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Vægt: 7,5 kg.
Max belastning kroge: 3 kg.
Max belastning stang: 15 kg.

Infusionsstativ model 
Nina, farve grå

Varenr. 851016

Infusionsstativ til f.eks. hjemmeplejen. 
Enkelt at montere/demontere 
og let at transportere.
Rustfri dropstang; Ø 19 mm.
Nederste stang; Ø 28 mm.
Højde: 1110 - 1910 mm.
Diameter stativfod: 560 mm.
5 stk. hjul Ø 75 mm, 2 med bremse.
Vægt: 6,5 kg.
Max belastning kroge: 3 kg.
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Specialstativer 

Vi har mange specialløsninger.
Fandt du ikke, hvad du søgte, så ring til 

Cisi’s konsulent, så finder vi den rigtige løsning.



Kørehåndtag langt 

Varenr. 852003

Farve hvidt

Varenr. 852003-1

Farve grønt

T-spor enkelt 

Varenr. 852016

Ø 28 mm

Varenr. 852017 

Ø 30 mm

Rustfri kurv 

Varenr. 852014

BxDxH: 230 x 165 x 240 mm

Varenr. 852021

BxDxH: 320 x 240 x 295 mm

Varenr. 852036

BxDxH: 210 x 150 x 160 mm

Varenr. 852035

BxDxH: 250 x 170 x 60 mm

Bemærk - monteres i T-spor

T-spor dobbelt 

Varenr. 852007

Ø 28 mm

Varenr. 852008

Ø 30 mm

Holder for drænageposer 

Varenr. 852015

Bemærk - monteres i T-spor

Bakke i rustfri stål, 

Varenr. 852013

BxDxH: 290 x 180 x 15 mm

Bemærk - monteres i T-spor

Transporthjælp 

Varenr. 852031

Anvendes til at hænge infusionsstativet
på sengegavlen ved transport af senge-
liggende patient. Transporthjælpen pas-
ser på alle infusionsstativer både med 
og uden monteret apparatur.

Kørehåndtag kort 

Varenr. 852004

Farve hvidt

Varenr. 851004-1

Farve grønt

Side 9.5

Infusionsstativer
Tilbehør
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Information

Materiale og konstruktion

Udført i rustfrit stål og pulverlakeret stål. 

Stativer leveres med letløbende, støjsvage og 
afsmitningsfri hjul i lukket rengøringsvenlig 
udførsel. 

Kroge for ophængning af dropposer er ud-
formet så risikoen for skader minimeres. 

Gangstativer er udstyret med roterbar under-
del, der sikrer, at slanger ikke snor sig omkring 
stativet, og minimerer risikoen for at tippe 
eller sidde fast ved forhindringer i form af 
f.eks. dørkarme, møbler m.v. 

Farve

Stativer kan leveres som standard i farverne 
hvid og grøn. Andre farver kan vælges mod 
pristillæg. Spørg Cisi´s konsulent.

Stabilitet

Alle stativer er testet med den tilladte 
udrustning/belastning, og kan tåle 10 grader 
hældning uden at vippe.

Belastningsevne

Maksimal belastningsevne er anført under de 
enkelte stativer i kataloget.

Rengøringsanvisning

Stativerne aftørres med opvredet klud. 

Der kan anvendes alle almindelige neutrale 
rengøringsmidler. 

Tåler aftørring med sprit.

Omkring infusionsstativer


