
COMPATIBEL EN PRAKTISCH
Alle apparatuur en hulpmiddelen onder handbereik en gemakkelijk af te 
lezen: zowel de ideale situatie bij verpleging en verzorging, als in het labo-
ratorium en in de werkplaats. Een willekeurige bevestiging lijkt de oplos-
sing, een universele bevestiging ís de oplossing. Entermed ontwikkelde dat 
totaalconcept: een wandrail met alle klinische accessoires en bijbehorende 
Parkodex universele wandrailklemmen.

WANDRAILSYSTEMEN-
VAN RAIL TOT ACCESSOIRES

Medische gastechnologie

Parkodex universele wandrailklemmen
Wandrailklemmen vervullen een brug-
functie. Ze vormen de vaak verwaar-
loosde verbinding tussen een -over het 
algemeen- kostbare accessoire en de 
wandrail. Reden voor Entermed om de 
Parkodex universele wandrailklemmen 
volledig uit aluminium en roestvrijstaal 
te vervaardigen. Daarmee is kwaliteit 
gegarandeerd. Entermed levert de Par-
kodex wandrailklem voor verschillende 
toepassingen:
met opsteekschoen, met slangtule en 
met een gat voor directe penbevesti-
ging.

Te bedienen met één hand
Van moeizame hantering bij bevestigen 
en loshalen is geen sprake. De gebrui-
ker vergrendelt en ontgrendelt de Parko-
dex wandrailklem met behulp van een 
goed bereikbare kunststof pal. De pal 
is met één hand te bedienen, waardoor 
de andere hand vrij blijft voor onder-
steuning van het aan of af te koppelen 
voorwerp.

Medische technologie dient functioneel te 
zijn en is niet bedoeld als extra bron van 
zorg. Dat geldt voor een gebruiksvriende-
lijk railsysteem, voor railklemmen en voor 
accessoires: praktisch, slijtvast, betrouw-
baar en universeel.
Daar staan we voor als Entermed. Zonder 
concessies.

Entermed:
Doordachte medische technologie
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Compatibel met elke bekende wandrail
De gemakkelijk te hanteren Parkodex 
wandrailklemmen zijn compatibel met 
alle bekende railsystemen. Door de 
gekozen constructie zijn variaties in 
railhoogte en -dikte eenvoudig te over-
bruggen. Daarbij wordt geen concessie 
aan de betrouwbaarheid gedaan. Par-
kodex wandrailklemmen zijn daarmee 
universeel. 

Accessoires
De keus voor een universeel railsysteem 
biedt toegang tot een scala aan acces-
soires. Van leeslamp tot instrumenten-
blad.
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Wandrail
Duurzaam en fraai, dankzij uitvoering 
in RVS. Leverbaar in verschillende leng-
tematen en evt. te koppelen. Laag in 
prijs, want gebaseerd op een standaard 
profiel. Fixatie van de wandrail met be-
hulp van railsteunen dient om de meter 
plaats te vinden. De railsteun koppelt 
tevens de verschillende lengtes.

Parkodex universele wandrailklemmen
Duurzaam en betrouwbaar, uitgevoerd 
in ge-eloxeerd aluminium, met kunst-
stof vergrendeling.
Universeel toepasbaar. Parkodex uni-
versele wandrailklemmen zijn beschik-
baar voor verschillende toepassingen, 
geschikt voor raildiktes van
8 tot 10 mm en railhoogtes van 25 tot 
50 mm.

Accessoires
De inbegrepen haken of klemmen 
zorgen ervoor dat de accesoires op de 
DIN rail geschoven of geklemd kunnen 
worden. 
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Wandrail

Wandrail (DIN), lengte 100 cm:
  1030733

Wandrail (DIN), lengte 160 cm:
  1030735

Wandrail (DIN), lengte 200 cm:
  1030736

(alle bovenstaande railsystemen zijn 
incl. bevestigingsmateriaal)

Wandrail eindmofje (ABS):
(Chroom)  1030738
(Zwart)  1010811

Wandrail eindmofje (PE):
(Zwart)  1010450 

Parkodex universele wandrailklemmen

Entermed Parkodex universele railklem 
voor penbevestiging 9,6 mm:
  BLPM 200310
 
Entermed Parkodex universele railklem 
met 2 schroefgaten (M5):
  BLPM 200500

Entermed Parkodex universele railklem 
met G 3/8” aansluiting:
  BLPM 200401

Entermed Parkodex universele railklem 
met opsteekschoen 30 mm:
  BLPM 200200

Accessoires

Uitschuifbare infuussteun te bedienen 
met één hand. Uitgerust met vier haken 
verstelbaar tussen 115 en 220 cm:
  1010067

Uitschuifbare infuussteun te bedienen 
met één hand. Uitgerust met vier haken 
verstelbaar tussen 115 en 220 cm en 
met extra lengte tussen klem en infuus-
paal (250 mm van rail tot hart infuus-
paal): 1010793

Draadmandje met twee haken (150 x 
140 x 130 mm) voor bijvoorbeeld man-
chet en ballon bloeddrukmeter:
  1030909
Uitvoering met railklem:  1030914

Instrumentenblad met railklem en 
steunen t.b.v. afsteuning tegen de wand 
(300 x 250 mm) max. belasting 40 kg:
  1010544

Instrumentenblad met railklem (zonder 
steun) (300 x 250 mm) max. belasting 
8 kg,: 1010505

Slanghouder met DIN klem (krokodil-
lenbek): 1010928

Katheterhouder (700 x 150 x 100) RVS, 
gesloten uitvoering met acryl venster en 
scharnierend deksel: 1010673

IDEM maar dan (490 x 150 x 100)
  1010674

Kunststof katheterkoker diameter 45 
mm, lengte 400 mm met houder:
  101035

Ophanghaak voor zuurstofmaskers, 
monitorsnoeren etc.:  1030745

Vraag ook naar onze draadmanden:
deze zijn verkrijgbaar in vele maten.


