
Opblaasbaar 
positioneringskussen 
voor eender welke 
ingreep of procedure

De juiste positionering van de patiënt biedt optimale toegang tot 
de plaats van de operatie met behoud van de lichaamsfuncties 
en structurele integriteit. Het gebruik van perslucht in plaats van 
handenarbeid is een ergonomische doorbraak in het ziekenhuis.

Product info of demo aanvragen?
info@ergotrics.com • www.ergotrics.com 

IxS – Inflatable Support for 
multiple applications

Wat onze klanten
zeggen…

Het eerste anatomisch gevormde opblaasbare positioneringskussen 
dat lichaamsdelen ondersteunt en positioneert tijdens eender welke 
chirurgische of medische procedure of onderzoek.
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“Bij de aorta ingreep is tijd van essentieel 
belang. Het gebruik van de opblaasbare 

steun maakt herpositionering binnen slechts 
enkele seconden mogelijk.”

- Dr Heyligers, vaatchirurg, ETZ (Nederland)

“De IxS is eenvoudig en effectief. De patiënt 
ligt stabiel in knie-borst (Salaam) houding. 
Ook het achteruitschuiven van de patiënt 

gaat makkelijk als het kussen opgeblazen is.” 
- Hoofd OK, AZ West (Belgium)

“De patiënt manueel optillen om er een 
kussen onder te leggen, is te bruusk.
Het opblaasbare kussen zorgt voor

een zeer zachte lordose.”
- Dr Depauw, neurochirurg, ETZ (Nederland)



Volg ons op LinkedIn, zo ben je meteen 
op hoogte van elke lancering van 
nieuwe vormen: 

Zoek je een specifieke vorm?
Laat ons uw idee en toepassing 
weten: info@ergotrics.com

Twee vormen, twee maten,
drie versies.
EEN DOZIJN VERSCHILLENDE VARIATIES

Dankzij de verschillende vormen en variaties zorgen de IxS-kussens voor 
PERFECTE POSITIONERING VOOR EEN BREDE WAAIER 
VAN PROCEDURES:

Het medisch personeel kan de vorm, uitvoering en maat kiezen die het 
best past bij de unieke vorm van de patiënt en de chirurgische of medische 
ingreep. Zo is de IxS verkrijgbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen. 
U kan ook een IxS kiezen met huidvriendelijke kleefstrook (aanbevolen voor 
ingrepen waarbij de patiënt verplaatst moet worden) of absorberende doek 
(voor lange ingrepen).

Stel het kussen samen om precies aan uw wensen te voldoen.
Kies tussen: 

Groot of Extra groot

Sikkelvormig of Rechthoekig

MAAT:

UITVOERING:VORM:

VORM DIMENSIES

Rechthoekig
Large

49 x 22 x 12cm
19.3 x 8.7 x 4.7in

Rechthoekig
Extra Large

53 x 25 x 14cm
20.9 x 9.8 x 5.5in

Sikkel
Large 

44,5 x 20,5 x 10cm
17.5 x 8.1 x 3.9in

Sikkel
Extra Large

51 x 20,5 x 12cm
20.1 x 8.1 x 4.7in

Ons sikkelvormig kussen (IxS-S) wordt gebruikt 
voor de ALIF procedure. Vóór de anesthesie plakt 
u het kussen op de juiste plaats op de rug van de 
patiënt vast. Tijdens de operatie blaast u het kussen op 
waardoor u voorzichtig de indirecte distractie creëert. 
Ideaal voor een zachte lordose.

Ons rechthoekig kussen (IxS-R) maakt een 
tijdelijke rugheffing mogelijk tijdens open 
vasculaire operaties. U positioneert de patiënt 
in rugligging op de starre operatietafel in de hybride 
operatiekamer met het kussen onder zijn rug ter hoogte 
van de abdominale aorta. Intra-operatief kan u het 
kussen opblazen en leeglaten tot de juiste hoogte. 

De IxS helpt om de lumbale lordose te 
verminderen en de toegang tot de spinale 
ruimte te vergemakkelijken. Zowel voor 
neurostimulatie als voor andere (minimaal invasieve) 
spinale chirurgie is toegang tot de wervelkolom 
belangrijk. Het verbreden van de tussenwervelruimte 
vergemakkelijkt de navigatie en stelt u in staat te 
concentreren op de taak die u moet verrichten.

Ons rechthoekig kussen (IxS-R) tilt op een veilige 
manier het torso van de verdoofde patiënt op 
zonder manuele kracht. De Salaam of knie-borst 
positie is een chirurgische positie die vaak gebruikt wordt 
voor decompressieve spinale chirurgie. Een effectieve 
positionering voor de ingreep die met onze IxS kan zonder 
ergonomische belasting voor u en uw collega's.

De meest gebruikte toepassing van de IxS is 
positionering in zijligging waar toegang moet 
gemaakt worden naar het hart, heup of nieren.
U plaatst het sikkelvormig kussen (IxS-S) onder de oksel 
of de zij en blaast het op tijdens de ingreep om het 
chirurgisch doel te bereiken. 
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