
 Xtrans®

Ett intelligent system  
för tryckmätning
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Xtrans®

Imponerande enkelt att hantera
Xtrans® tryckgivare klickas enkelt på kontaktplattan med
ett handgrepp – klart. Samtidigt upprättas den elektriska
anslutningen till monitorn. Enkel användning i kombination
med ergonomisk design – det är vad som kännetecknar
Xtrans® systemet.

Unik och säker kontakt
Xtrans® tryckgivare kan inte bara enkelt kopplas ihop med 
kontaktplattan utan garanterar även en säker kontakt.
Det speciella kontaktsättet gör att det inte spelar någon roll
om systemet fuktas med vätska – vare sig innan användningen
eller under själva påfyllningen.

Teknik och design = tillförlitlighet
Xtrans® tryckgivare är utrustad med en högkänslig sensor.
För att trycket ska kunna mätas helt korrekt är denna sensor
placerad direkt under flödeskanalen. Den laminära  flödeskanalen 
säkerställer en optimal påfyllning och spolning av systemet. 
Endast ett fullständigt avluftat system garanterar nämligen det 
viktigaste av allt: Precisa tryckmätningsvärden.

Intelligenta lösningar skapar enkel teknik

Arbeta ekonomiskt med Xtrans®

Xtrans® är konstruerat för att optimera materialanvändningen.
Inga onödiga komponenter används: inga kablar till tryckgivaren, 
inga ytterligare fästplattor. Detta har möjliggjort en egenvikt på 
så lite som 12 gram.



Systemet
En vägvisande innovation för invasiv blodtrycksmätning – 
enkelt, säkert och ekonomiskt.

Inga kompromisser när det gäller precisionen
Xtrans® systemet består både av engångskomponenter och av 
komponenter för flergångsanvändning.
 
Engångskomponenterna garanterar steriliteten och en precis 
trycksignal i alla tryckområden.
De återanvändbara komponenterna är tillverkade av ytterst 
robusta och högklassiga material. Det säkerställer att Xtrans® 
systemet har en lång livslängd.

Xtrans® – det betyder smart användning av återanvändbara 
komponenter. 

Professionell systemuppbyggnad
Kontaktplattor för 1 till 4 Xtrans® tryckgivare står till förfogande 
beroende på om tryckmätningen ska göras en gång eller flera 
gånger. Inga enskilda plattor behöver kopplas ihop vilket betyder 
robusta och kompakta enheter.

Oberoende av om det rör sig om engångs- eller flergångs kontakt-
plattor är det alltid bara en kabel som leder till monitorn. Inga 
enskilda gränssnittskablar.

Direkt framför monitorn är kabeln försedd med en motkontakt för 
monitoranslutningen. Monitoranslutningen är försedd med 1 till 4 
förgreningar med kontakter för monitorinsatserna.  
Monitoranslutningen kan kopplas bort från kabeln och sitta kvar 
permanent i monitorn. Detta gör att den enkelt och flexibelt kan 
kopplas om mellan olika monitortyper.

Kontaktlist xxs för speciella användningar
Kontaktplattan xxs är avsedd för användningar där tryckmät-
systemet måste vara lätt och kompakt – perfekt för fastsättning
på patientens arm.



TÜV SÜD Product Service GmbH
 CODAN Medizinische Geräte GmbH
 23738 Lensahn, Germany
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 85661 Forstinning, Germany
 CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
 CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S
 CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark 

I enlighet med det etablerade kvalitetssystemet 
EN ISO 13485 och det Europeiska direktivet 93/42/EEG 
finns certifiering av Notified Body:

CODAN är internationellt känd som tillverkare och 
leverantör av medicinska överföringssystem. CODAN 
gruppen har mer än 1500 anställda.

Namnet CODAN representerar pålitlighet, kvalitet och 
noggrannhet, vilket kommer av mer än 60 års erfarenhet 
med forskning och utveckling. Våra världsomspännande 
produktionsanläggningar och säljorganisationer levererar 
förstklassig service till alla våra kunder inom hälso- och 
sjukvården.

CODAN Produktsortiment
• Infusionsaggregat
• Transfusionsaggregat
• Förlängningsslangar och kranblock
• Tillbehör för infusion och transfusion
• Infusionsfilter och filtersystem
• Neonatal/Pedriatriska produkter
• Uppdragnings, blandnings samt administrations produkter
• CODAN CYTO®

• Chemoprotect® -produkter
• Engångssprutor
• Produkter för invasiv blodtrycksmätning
• Infusionspumpar
• Övriga CODAN Set

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

 CODAN Världen över

CODAN Companies
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Manufacturer
CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18 · 85661 Forstinning, Germany
Tel. +49 (0) 81 21 · 98 02 0
codan@codanpvbcc.de · www.codancompanies.com

The decisive connection

Contact
CODAN TRIPLUS AB
Smörhålevägen 11
S-434 42 Kungsbacka
Tel. +46 300-35660
Fax +46 300-13132
codan@codantriplus.se 


