
Convectieverwarmer en Snuggle Warm®-dekens

Stil. Eenvoudig. Veilig.



CONVECTIEVERWARMER 
EN SNUGGLE WARM®- 
DEKENS
STIL. EENVOUDIG. VEILIG.

Stil

Chirurgie brengt stress met zich mee; onze convectieverwarmer is ontworpen om het u 
en uw patiënten zo comfortabel mogelijk te maken, vóór, tijdens en na een operatie.

• Het geluidsniveau van onze verwarmer is < 42 dB(A)

Eenvoudig

Calibratie is niet nodig en ons intuïtieve ontwerp zorgt voor normothermie, zodat u zich 
volledig op de patiënt kunt richten.

• Met één druk op de knop handhaaft u normothermie bij de patiënt.

Veilig

Met onze convectieverwarmer is nauwkeurige temperatuurbeheersing mogelijk, voor 
de veiligheid en het comfort van de patiënt.

• Nauwkeurig in te stellen temperaturen garanderen afwijkingen van minder dan 1 °C

• Waarschuwingen bij het overschrijden van elke ingestelde temperatuur (37 °C, 40 °C 
en 43 °C)

Ons convectieverwarmingssysteem bestaat uit een convectieverwarmer met 
een hoge doorstroming en temperatuurregeling aan het eind van de slang, een 
convectieverwarmingsdeken en accessoires. 

De convectieverwarmer zuigt lucht van omgevingstemperatuur aan door een HEPA-
luchtfilter. De gefilterde lucht wordt verwarmd tot een ingestelde temperatuur. 

De verwarmde lucht wordt door de slang de convectieverwarmingsdeken in geleid 
en daar verspreid via afgiftekanalen. Gaatjes aan de patiëntenkant van de deken 
verspreiden zachtjes warme lucht over de patiënt. 

Het veiligheidscircuit omvat een onafhankelijk uitschakelingsmechanisme en 
onderbreekt de stroomtoevoer naar de verwarmer. Zo wordt voorkomen dat de patiënt 
wordt blootgesteld aan te hoge temperaturen. De patiënt wordt constant bewaakt 
met geavanceerde alarmmeldingen voor over- en ondertemperatuur voor elke 
temperatuurinstelling.

KENMERKEN EN VOORDELEN

Veiligheid Servicecontract Geluid

OMGEVINGSLAWAAI 
WERKT COMMUNI-
CATIEF OUTEN IN DE 
HAND.1

TE VEEL LAWAAI IN 
DE ZORGOMGEVING 
KAN NEGATIEVE 
GEVOLGEN 
HEBBEN VOOR 
DE VEILIGHEID 
VAN PATIËNT EN 
ZORGVERLENER.2



Snuggle Warm®-dekens
Wij hebben een breed assortiment convectieverwarmingsdekens om tegemoet te komen aan uw behoeften voor uiteenlopende 
procedures. Gedurende de gehele perioperatieve periode kunt u vertrouwen op onze dekens, die elke dag weer patiëntresultaten 
verbeteren. Onze Snuggle Warm®-dekens zijn:

• Gemaakt van een zacht, textielachtig materiaal dat bestand is tegen scheuren, gaatjes en vloeistoffen

• Zodanig ontworpen dat ze zich voegen naar het lichaam van de patiënt

• Voorzien van nauwkeurig geplaatste luchtgaatjes en een kanalenconstructie voor maximale warmteafgifte

• Latexvrij en röntgendoorlaatbaar

SWU-2001 
Deken voor het hele lichaam

SWU-2003 
Deken voor het bovenlichaam

SWU-2002  
Deken voor het hele 

lichaam, kind

SWU-2004 
Deken voor onderlichaam
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SWU-2008  
Steriele cardiodeken

SWU-2010  
Deken voor het 

bovenlichaam, klein

SWU-2009  
Deken voor onder het 

lichaam, kind

SWU-2007 
U-vormige deken

SWU-2119  
Ponchodeken met 

armopeningen 

SWU-2016  
Deken voor het hele lichaam, 

met deelbare toegang

SWU-2018 
Deken met multipele 
toegangsopeningen

SWU-2014R 
Deken met toegang aan 

rechterkant

SWU-2013 
Deken voor onder het li-

chaam, volwassene

SWU-2113 
Deken voor onder het 

lichaam, volwassene met 
armopeningen

SWU-2014L 
Deken met toegang aan 

linkerkant

SWU-2011  
Deken voor onder het li-

chaam, kind, groot
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HAND.1



IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28 
5241 JT Rosmalen 
Tel: +31 (0)73 528 50 50 
Email: nederland@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledige opsomming van de indicaties, 
contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Snuggle Warm, Level 1 en het logo van Smiths Medical zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het 
handelsmerk is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen. Alle andere genoemde namen en merken zijn handelsmerken of dienstmerken van hun 
respectieve eigenaren. De betreffende producten zijn CE-gemarkeerd. ©2018 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. TM194898NL-082018

MPAUCA-1708

Bezoek onze website voor meer informatie: www.smiths-medical.com

Convectieverwarmer

Productcode Beschrijving Aantal per verpakking

L1-CW-220V 220-240 V, 50/60 Hz 1

L1-Hose Reserveslang voor L1-CW 1

L1-Cart Trolley 1

L1-Shelf Opbergplank voor trolley 1

L1-Filter Reservefilter voor L1-CW 10

L1-Clamp Klem voor infuuspaal 1

Snuggle Warm®-dekens

Productcode Beschrijving Maat (cm) Aantal per 
verpakking

SWU-2001
Deken voor het hele 
lichaam, volwassene

102x203 10

SWU-2003
Deken voor het 
bovenlichaam, volwassene

203x102 10

SWU-2004 Deken voor onderlichaam 102x163 10

SWU-2007 U-vormige deken 58x175 10

SWU-2008 Steriele cardiodeken 102x163 10

SWU-2010
Deken voor het 
bovenlichaam, klein

203x76 10

SWU-2013
Deken voor onder het 
lichaam, volwassene

102x203 10

SWU-2113
Deken voor onder het 
lichaam, volwassene met 
armopeningen

102x203 10

SWU-2014L
Deken met toegang aan 
linkerkant

102x203 10

SWU-2014R
Deken met toegang aan 
rechterkant

102x203 10

SWU-2016
Deken voor het hele lichaam, 
met deelbare toegang

102x203 10

SWU-2018
Deken met multipele 
toegangsopeningen

102x203 10

SWU-2119
Ponchodeken met 
armopeningen 

102x164 10

SWU-2002
Deken voor het hele 
lichaam, kind

102x146 10

SWU-2009
Deken voor onder het 
lichaam, kind

66x114 10

SWU-2011
Deken voor onder het 
lichaam, kind, groot

102x136 10

Convectieverwarmer: snoer / dekenklem / snoeropberger

Productcode Beschrijving Aantal per 
verpakking

L1-PWR-EU
CE 7/7-stekker, met meertalige 
gedrukte handleiding

1

SC-5000 Reservedekenklem 1

CW-5000 Reservekabelwikkel 1
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