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Deze technische aantekening bevat informatie over de wijze waarop de ALGO 3i screener aan een 
rolstandaard kan worden bevestigd en met een rolstandaard kan worden gebruikt. 
 
 

      
 

Met een ALGO 3i apparaat dat op een rolstandaard is gemonteerd, kunt u:  
1. het ALGO 3i systeem gemakkelijk verplaatsen  
2. een baby screenen met het apparaat op ergonomische hoogte  
3. screeningbenodigdheden en ALGO 3i accessoires wegbergen 

  

               
 
 
 
 
  

 

       
 
 

voorversterkerkabel 
(Preamp/PCA3) 

 
De ALGO 3i gehoorscreener voor 
neonaten kan op een rolstandaard worden 
gemonteerd aan de hand van de Natus 
rolstandaardadapter zoals hier te zien is. 
 
N.B. De rolstandaard wordt niet door 
Natus geleverd maar is algemeen 
verkrijgbaar bij leveranciers van medische 
apparatuur. Gebruik een door uw 
ziekenhuis goedgekeurde rolstandaard. 

   

Rolstandaarden met een diameter van 
2,54 cm – 4,31 cm zijn compatibel 

Natus levert een rolstandaardadapter 
(REF 040710) met de ALGO 3i screener. 
Met de adapter kunt u het ALGO 3i 
apparaat aan een rolstandaard bevestigen. 

Natus raadt aan om de lange 
patiëntkabels, de Preamp3/PCA 3 
(voorversterker- of sensorkabel) 
(REF 040664) en de ATA3 (transducer- 
of oortelefoonkabel) (REF 040520), met 
de rolstandaardadapter (REF 040710) te 
gebruiken. 
 
N.B. De lange voorversterker- of 
sensorkabel, de Preamp 3/PCA 3 kabel 
(REF 040664,) is ook bekend als de 
combinatie van Preamp3 kabel (REF 
030534) en PCA 3 kabel (REF 040518) 

2,54cm –  
4,31cm 

transducerkabel 
(ATA3) 

rolstandaardadapter 
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ALGO 3i screener op een rolstandaard bevestigen 
       
      
     
     

                                                                   
  
          

Rolstandaardadapter bijstellen  
 

  
          
 

                                                                          
 

  
 
 

      
 

                      
 

Draai de 
schroef 
stevig vast 
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1. Ga als volgt te werk om de adapter aan de rolstandaard te 
bevestigen: draai de schroef (A) los, plaats de adapter op de 
standaard en draai de schroef (A) vervolgens stevig vast. 

2. Bevestig de ALGO 3i screener aan de 
adapter door het apparaat in de adapter te 
schuiven en vast te klemmen. 

1. Stel de hoogte als volgt bij: draai de schroef (A) 
los, schuif de adapter omhoog of omlaag (B) en draai 
de schroef (A) vervolgens vast.   

2. Draai de adapter als volgt: draai de schroef (A) 
los, draai de adapter om de standaard (B) en draai 
de schroef (A) vervolgens vast. 

3. Zet de A3i screener als volgt onder de gewenste hoek: draai de 
onderste schroef (A) van de adapter los, zet de screener meer of 
minder schuin (B) en draai de schroef (A) vervolgens vast.  
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