3M™ Red Dot™ Elektroder
Velg smarte, fleksible løsninger, som gir
deg og pasienten et enklere liv
Ulike kombinasjoner av 3M Red Dot-elektroder kan
bidra til å optimalisere dine spesifikke kliniske behov
samtidig som du begrenser antall elektroder og holder
kostnadene nede.

Vi kan klebeevne
3M er ledende innen klebeevne. Vi har kleber for alle
formål - fra fly-vinger til den mest sensitive barnehud.
På våre elektroder bruker vi forskjellige limtyper som er
milde mot huden og som er godt designet for spesifikke
behov. Derfor har vi elektroder som kan sitte på huden
til den minste pasienten i flere dager uten å forårsake
hudirritasjon. Elektrodene har lim som absorberer
fuktighet og fett fra huden og sikrer at de er godt
plassert på svette pasienter. Vi har et utvalg eletroder
som kan festes og reposisjoneres og elektroder som kan
sitte opptil 5 dager uten å løsne.

Våre elektroder er så fleksible at du kan
dekke alle dine behov med noen få produkter
3M elektroder er utviklet ut fra ønsker fra helsesektoren;
å kunne standardisere elektroder, forenkle valg og bruk
av produkter, samt redusere logistikk og antall produkter
på lager.
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Optimal signalkvalitet er avgjørende for
korrekt diagnostikk
3M selvklebende elektroder har en kleber over en stor
del av elektrodeoverflaten som reduserer impedansen.
Jo lavere impedansen er, desto bedre signalkvalitet, som
sikrer de beste betingelsene for en korrekt diagnose.
Materialene i elektrodene er designet for å tilpasse seg
kroppens konturer for å oppnå optimal hudkontakt, noe
som er kritisk for signalkvaliteten.

Pediatriske / noenatale elektoder
Alle våre elektroder har høy pålitelighet, noe som er
spesielt viktig i overvåking av tidlig nyfødte spedbarn
og spedbarn. Utvalget av pediatriske og neonatale
elektroder har ekstra klebrig lim og materialer som er
egnet for sensitiv hud. Blant disse elektroder er også
neonatale elektroder med kabel (DIN).

3M™ Red Dot™ Elektroder
Hvilende diagnostisk EKG

Langtidsovervåkning

Extra
hudvennlig!

2228 Skum
Klebende gel. 3 døgn.

2330 Polyester
Ledende klebende gel.
2 døgn. Krokodilleklemme.

2238 / 2255 Myk tekstil
Fast gel. 2 døgn.
Fås med slipepir.

2239 / 2249 Micropore
Fast gel. 2 døgn.
Fås med slipepapir.

Lang / korttidsovervåkning /stresstest

Kan flyttes
og
reposisjoneres

2670 Textil
Ledende klebende gel.
Eksra sterk kleber. 3 døgn.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.

Lang-og korttidsovervåkning
av barn-og nyfødte

2244 Skum
Klebende gel. 3 døgn.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.

Universalelektroder

Kan flyttes
og
reposisjoneres

Extra
hudvennlig!

2248 Micropore
fast gel. Barn. 2 døgn.

2228BA Skum
Skum bananstick 4 mm.
Klebende gel. 3 døgn.

2268-3 Myk tekstil
Fast gel. Spedbarn. 2 døgn.
Røntgentransparent.

2282E Myk tekstil
Ledende klebende
gel. 2 døgn.
DIN kontakt /stikk.

2560 Skum
Klebende gel. 5 døgn.

2570 Skum
Klebende gel. 5 døgn.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.
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2660 Tekstil
Ledende klebende gel.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.

