TRANSPORTNÍ
STRETCHER
NANOTECHNOLOGY
URGENT
This product can be treated with antibacterial

VOLITELNÉ MODIFIKACE
URGENT s

www.promareha.com/nano

URGENT s

PEVNOU

MATRACE

ODNÍMATELNOU
matrací

ložnou plochou

Tento produkt může být ošetřen antibakteriální

NANOTECHNOLOGIÍ
www.promareha.cz/nano

Matrace pro HPL ložnou plochu
200x72 cm - tloušťka: 5 cm, 7 cm nebo 10 cm

POSTRANICE

MODIFIKACE

Sklopné postranice se
systémem SAFE GAPS

Odklopné postranice
nerezové

Transportní držák na monitor
nebo zdravotnické vybavení

Sklopné transportní madlo
u hlavové části

MODIFIKACE

Colour sampler of leatherette
Držák kyslíkové lahve
08 horizontální

14

Horizontální držák
infuzního stojanu
1074

MODIFIKACE

Držák role hygienického papíru
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Nerezová eurolišta
pro příslušenství
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Držák infuzního stojanu
u hlavové části

Infuzní stojan
kov-chrom / hliník

Bezpečnostní pásy
3 kusy

4x pedály centrální brzdy

Vzorník koženek
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Pozn.: Uvedené vzory barev se mohou drobně lišit od reálných odstínů.

Transportní stretcher URGENT jsou určena pro rychlý
a bezpečný transport nemocných ve zdravotnických zařízeních. Ergonomické a intuitivní ovládání umožňuje okamžité
použití všech funkcí. Stretcher je navržen pro maximální bezpečnost pacienta a zdravotnického personálu. Postranice nosítek jsou vybaveny bezpečnostním systémem SAVE GAPS,
který eliminuje riziko sevření nebo zachycení rukou během jejich sklápění. Velká kolečka a lehká konstrukce zajišťují vysokou mobilitu a snadnou manipulaci. Komfortní šířka umožňuje
přepravovat i větší pacienty.
Díky vysoké variabilitě lze URGENT vyrobit v cenově dostupné základní verzi vhodné pro běžný převoz pacientů mezi
odděleními nebo s maximální komfortní výbavou pro použití na odděleních emergency. Stretcher URGENT lze doplnit
o širokou škálu volitelného příslušenství.

POSTRANICE SE SYSTÉMEM SAFE GAPS
VHODNÉ PRO PACIENTY DO 230 kg
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
VYSOKÁ VARIABILITA MODIFIKACÍ
UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

TRANSPORTNÍ STRETCHER
URGENT
KOMFORTNÍ POLOHOVÁNÍ

OCHRANNÉ PRVKY

Polohování zádového dílu napomáhá plynová pístnice,
která umožňuje okamžité nastavení požadované pozice bez
fyzického úsilí. Ošetřující personál může pohodlně nastavit
jednotlivé polohy pomocí ovládacích pák umístěných po
obou stranách stretcheru.

Nárazová kolečka v rozích lůžka a nárazníky z nerezové
oceli po stranách chrání stretcher před okolními předměty
proti nechtěnému poškození.

SYSTÉM SAFE GAPS

VYSOKÁ NOSNOST
Pevná a robustní konstrukce s nosností až 230 kg tvoří
bezpečnou oporu při péči o pacienta. Velmi vysoká životnost
je zajištěna díky použitým materiálům a technologiím.

BEZPEČNÉ POSTRANICE
BEZ RIZIKA
SKŘÍPNUTÍ!

SKLOPNÉ TRANSPORTNÍ MADLO

OPTIMÁLNÍ ŠÍŘKA

Transportní manipulační madlo za hlavou pacienta umožňuje v případě nouze rychlé sklopení.

Šířka stretcheru zaručuje pohodlnou přepravu i pro větší
pacienty a zároveň umožňuje dokonalý přístup lékařskému
personálu k pacientovi.

BEZPEČNÉ POSTRANICE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Ochranné postranice podél ložné plochy lze jednoduchým
způsobem sklopit a zajistit tak okamžitý přístup k pacientovi. Díky bezpečnostnímu systému SAFE GAPS je riziko
sevření nebo zachycení ruky během skládání zcela eliminováno.

Typ matrace

VOLBA LOŽNÉ PLOCHY
Stretcher může být vybaven pevným čalouněním
potaženým zdravotnickou koženkou nebo odnímatelnou
matrací s manipulačními úchyty.

DRŽÁK ROLE PAPÍRU

Pevná / Odnímatelná

Vnější rozměry

87 x 208 cm

Rozměry ložné plochy

72 x 200 cm

Zdvih ložné plochy

56 – 94 cm / 51 - 89 cm (bez matrace)

Výškové polohování

hydraulické

Úhel náklonu zádového dílu

0 - 85°

Polohování zádového dílu

Držák pod ložnou plochou pro uchycení hygienického papíru.

plynová pístnice

Kolečka

CENTRÁLNÍ BRZDA
Pedály centrální brzdy přístupné z obou stran stretcheru
umožňují bezpečné a rychlé zabrzdění. Díky možnosti
aretace koleček v přímém směru jízdy lze lehátko při
transportu snadno ovládat pouze jednou osobou.

DRŽÁK KYSLÍKOVÉ LAHVE
Kyslíkovou lahev lze bezpečně uložit a přepravovat díky
držáku pod ložnou plochou.

200 mm

Bezpečné provozní zatížení

230 kg

Hmotnost

82 kg / 78 kg

Pedály centrální brzdy

2x

Nárazová kolečka

4x

Plastový kryt podvozku

Ok

Pevné transportní madlo

1x

VOLITELNÉ MODIFIKACE

Odnímatelná matrace (5 cm, 7 cm, 10 cm)

ODKLÁDACÍ PROSTOR

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ VÝŠKY

Věci pacienta nebo nezbytné příslušenství mohou být uloženy v prostoru pod ložnou plochou.

Zdvih ložné plochy je ovládán nožním pedálem přístupným
z obou stran. Velký rozsah výškového polohování zajišťuje
kompatibilitu s většinou nemocničních lůžek.

Postranice se SAFE GAPS SYSTÉMEM
Sklopné postranice
Sklopné transportní madlo v hlavové části
Držák role hygienického papíru
Držák infuzního stojanu v hlavové části
Držák infuzního stojanu pod ložnou plochou

PLASTOVÝ KRYT PODVOZKU
Plastový kryt usnadňuje a urychluje každodenní čištění
stretcheru. Zároveň chrání mechanismy podvozku, čímž se
prodlužuje životnost jednotlivých komponentů a celkovou
spolehlivost strecheru.

Polohování zádového dílu (0°- 85°)

UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA
Kvalitní zdravotnická kolečka snižují fyzickou námahu
ošetřujícímu personálu při transportu a manipulaci. Kolečka
jsou vyrobena ze stálého neznačkujícího materiálu. Kryty
koleček ulehčují čištění, chrání ložiska před nečistotami
a výrazně prodlužují životnost.

Výškové polohování (56 - 94 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kompatibilita stretcheru s příslušenstvím je zajištěna pomocí univerzálních držáků umístěných u hlavové části.
Umožňují použití nejběžnějšího příslušenství jako jsou například infuzní stojany nebo držáky na monitor. Jestliže infuzní stojan nepoužíváte, lze jej jednoduše uložit do držáku
pod ložnou plochou.

Sklopné postranice se systémem SAFE GAPS

Infuzní stojan - hliník
Infuzní stojan - kov-chrom
Držák kyslíkové lahve
Transportní držák na monitor nebo zdravotnické vybavení
Nerezová eurolišta pro příslušenství
Bezpečnostní pásy (3 ks)

Sklopné transportní madlo v hlavové části

