
opFIX®   -  ALLES GEORDEND

Een modulair geperforeerd wandsysteem voor een duidelijke en materiaal besparende opslag van 
verschillende accessoires die worden gebruikt in de operatiekamer.  

De moderne chirurgische methoden vereisen in toenemende mate snelle levering van het vereis-
te materiaal voor operaties. Verschillende operatieaccessoires, die hedendaags vaak moeizaam 
gevonden worden, veroorzaken onnodige vertragingen tijdens de wisseltijden. Daarnaast worden 
operatietafelaccessoires in veel ziekenhuizen onjuist opgeslagen, wat kostbare schade oplevert 
en onnodige slijtage aan uw accessoires.

De geperforeerde wand van opFIX® is volledig gemaakt van roestvrij staal (werkstof 1.4301) en is 
daarom erg geschikt voor gebruik in ruimtes waar speciale hygiëne-eisen gelden. Naast de OK is 
de geperforeerde muur ook erg geschikt voor laboratoriums, farmaceutische productie, voedsel-
bewerking en eventueel andere mogelijke toepassingen.

opFIX®-componenten kunnen afzonderlijk worden samengesteld en dus grotendeels worden 
aangepast aan klantwensen of specificaties. Met de twee standaardmodulebreedtes van 750 
mm en 1000 mm kunnen geperforeerde wandbreedtes in een raster van 250 mm gecombineerd 
worden (750 / 1000 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 mm etc.). De hoogte van de geperfo-
reerde wand is 2100 mm. De opFIX® geperforeerde wand is vrijstaand en hoeft dus niet aan een 
muur bevestigd te worden.
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De opFIX® is speciaal ontworpen voor de opslag van zware onderdelen, bijvoorbeeld toebehoren 
van operatietafels. Uw accessoires worden op een veilige en solide manier bevestigd aan de 
geperforeerde wand van het opFIX®-systeem. Dankzij een innovatieve oplossing voor snelle aan-
passingen is een eenvoudige en snelle bevestiging geen probleem. Ook het verplaatsen van de 
accessoires is hierbij geen probleem. Dit geeft u een grote flexibiliteit. Hierbij kunt u op een 
persoonlijke manier uw opFIX geperforeerde wand inrichten naar uw eigen wens.

opFIX® is een exclusief product van Zumstein Medizintechnik. Het merk en ontwerp zijn beschermd

Vele accessoires die kunnen worden gebruikt voor het opslaan en bevestigen, horen al bij het 
opFIX® assortiment: haken met verschillende lengtes, rails met een standaarduitrusting, platte 
legborden, manden, containers voor kleine items (roestvrijstaal of plastic) en nog veel meer. Het 
assortiment wordt voortdurend uitgebreid. Zelfs uw speciale wensen kunnen worden gerealiseerd. 
Graag gaan wij met u in overleg, wat wij voor u kunnen betekenen.
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