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• Godkänd för 40 kg/20 G

• Godkänd enligt EN1789

• CE-märkt
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Modell Sidepack 911 Konstruktion:

Längd 890 mm  - Rör Ø 30 mm rostfritt (AISI 304/EN 1.4301

Bredd 150 mm - Fästen Aluminium, vattenskuren

Höjd* 365 mm Belastning 40 kg / 20 G

Vikt 3,75 kg Godkänd CE-märkt, EN 1789

* Kan modellanpassas. Kontakta MBU Constructions AB för mer information.

Sidepack är en mobil transportställning för medicin-
teknisk utrustning i och utanför ambulans. 
Sidepack samlar medicinteknisk apparatur i ett 
paket och skapar ett komplett koncept för intensiv- 
vårdstransport. 

Sidepack kvalitetsäkrar och generera optimal över-
vakning av patient och utrustning vid transporter 
med svårt sjuka patienter. Den innovativa konstruk-
tionen skapar ett tidsbesparande arbetssätt för för-
beredelse och förflyttning mellan sjukhus och vård-
inrättningar av patienter i kritiskt eller traumatiskt 
tillstånd. Konceptet gör det möjligt för intensivper-
sonalen att efter beslut om förflyttning av en patient 
till annat sjukhus, direkt påbörja överflyttning till 
Sidepack och ansluta patienten till den medicintek-
niska utrustningen. Lastning i och ur ambulansen 
kan också utföras snabbt. 

Den totala tidsvinsten gör det möjligt att tidigare-
lägga kritiska operationer, vilket för patienten med-
för betydande chanser till överlevnad och ett värdigt 
normalt liv med ökad livskvalitet.

Sidepack är alltid integrerad och säkert fastsatt i 
fordonets inredning under färd, vilket skapar maxi-
mal säkerhet för patient och vårdpersonal. Under 
färd är Sidepack-stativen borttagna från båren och 
placerade i säkert utrymme i fordonet. Detta gör att 
båren alltid kan användas som vanligt och ambu-
lansen är efter avlämnande av patient redo för nya 
uppdrag såsom akuta utryckningar, sjuktransporter 
eller nya överflyttningar. 

Sidepack är hållfasthetsberäknad för 40 kg i 20 G, 
godkänd för medicinteknisk transport och är CE-
märkt.
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