
ENKLARE UNDERSÖKNING 
MED ENDOLOC®
Endoloc är ett fixerande och stabiliserande bitmunstycke som 
används vid endoskopiska undersökningar. Munstycket  förenklar 
komplicerade undersökningar som ställer höga krav på precision. 
Endoloc manövreras via en pedal som sköts av den som utför 
undersökningen vilket gör läkaren helt oberoende av kollegors 
hjälp för att hålla endoskopet i rätt position. Produkten är patent-
sökt och utvecklad av Jan-Olof Svärd, kirurg med stor erfarenhet av 
endoskopiska undersökning. 

STAY SAFE, 
ALL THE TIME!

Volvo är för många förknippat med säkerhet. XC-modellerna till-
talar på många sätt Outdoorfolket som inte bara kör bil utan har 
en aktiv livsstil där löpning, cykel, skidor, klättring m.m. är en del 
av billivet. Med Xsafe kan XC-förarna ta med sig säkerhetstänket 
utanför bilen. På mtb-turen, i skidspåret eller var man vill. 

Xsafe är mycket enkel att använda: du väljer vilka personer du 
vill att appen ska larma om det händer en olycka och sedan ger 
du dig i väg ut i skogen eller vad du vill. Om du sedan faller och 
blir liggande i mer än 30 sekunder larmar Xsafe de perosner du 
valt - antingen via Xsafes inbyggda larmfunktion (om mottaga-
ren också använder Xsafe) eller via sms. 

Xsafe är inte begränsat till hastighetsaktiviteter - appen funkar 
också perfekt om du ska ut i skogen och hugga, plocka svamp 
eller jaga. Använd den inom hela jaktlaget eller cykelteamet 
eller ha koll på hela familjen i skidbacken, på stan eller i okända 
områden. 

Xsafe är en ny app som automatiskt larmar dina nära och kära om 
du blir liggande i mer än 30 sekunder - oavsett om det är i skid-
backen, på häst, MC eller cykel.  Med Xsafe och XC har du maximala 
förutsättningar för en aktiv fritid - både i och utanför bilen!

Fakta om Xsafe
Xsafe är utvecklad av Druiden AB tillsam-
mans med ÅF Konsult. Druiden AB är ett 
bolag som arbetar med innovationer inom 
flera olika områden. Bolaget drivs av Jan-Olof 
Svärd, innovatör, kirurg och idrottsläkare.
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XC+XSAFE=XTRA SAFE

ENDOLOC är utvecklad av  
Jan-Olof Svärd, läkare, kirurg och  

entreprenör.

Fixerar endoskopet.

Manövreras med fotpedal.

Kan fixeras ytterligare med tilläggsmodul. 

Har ventil för tillförsel av syrgas. 


