
Função de descanso para os pés ajustável 
e simples, operada com uma só mão

Colchão de 10 cm de espessura Ultra 
Comfort, oferece suporte incomparável

Colchão vedado e linhas lisas que 
impedem o acúmulo de fluidos

Desenho compacto com suportes para 
movimentação ejetáveis e quinta roda 
retrátil melhoram a maneabilidade

Gynnie®

Maca de OB/GIN

Gynnie pode ser configurada com acessórios 

OB/GIN opcionais.

Descansos para os pés deslizantes, posição do paciente e  
seção inferior do pé oferecem excelente acesso pélvico.

Posicionamento Intuitivo do Paciente

Gynnie combina a durabilidade da marca registrada e características de uma maca 

Stryker padrão com funcionalidade suprema. Ideal para exames pélvicos e uso geral,  

esta maca multi-funcional pode equipar todo um departamento de PS.

Medical
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• Colchão de 4" (10 cm) Ultra Comfort, com 
costuras vedadas

• Rodízios de 8" (20 cm) Omni Surface™ 
com calotas para as rodas

• Ampla superfície para o paciente de 26" 
(66 cm)

• Encosto pneumático com cilindro duplo
• Hidráulica de pedestal duplo com descida 

de taxa constante
• Pedais de controle hidráulico acoplados 

dos dois lados
• Quinta roda de direção retrátil
• Freios de anel de aço nas quatro rodas com 

ativadores na cabeça e em ambas as 
extremidades

• Grades laterais Glideaway™
• Bandeja para armazenagem integrada com 

suporte de cilindro de oxigênio
• Seção para os pés dobrável 

permanentemente anexada.
• Apoios para os pés, permanentemente 

anexados
• Apoios para movimentação ejetáveis
• Amortecedores de rolete
• Três receptáculos de poste de soro
• Alavanca de liberação única da seção dos 

pés operável com uma só mão

• Número do Modelo 1061
• Comprimento Total 81,5" (207 cm)
• Largura Total

Grades Laterais Elevadas 31,5" (80 cm)
Grades Laterais Abaixadas 26,75" (68 cm)

• Capacidade de Peso 500 lbs (228 kg)
• Faixa de Altura (até o topo da maca)

Máxima 36" (91 cm)
Mínima 22,5" (57 cm)

• Posicionamento da maca
Encosto 0°- 90°
Seção dos Pés 0°- 90°
Trend./Trend. reverso ±18°

• Superfície do Paciente 26" x 77" (66 x 196 cm)
• Grades laterais 13" x 39" (34 x 99 cm)
• Diâmetro do Rodízio 8" (20 cm)

• Suporte de filme de cassette de coluna C
• Suportes para a panturrilha e descansos
• Bandeja para desfibrilador/apoio para os 

pés/extensor
• Suporte de cassette de raio X do encosto
• Aro para a bacia de drenagem
• Prendedor de poste de soro
• Postes de soro

• Dobra permanente de dois ou três estágios
• Presa
• Padrão removível

• Imobilizadores de Paciente
• Bandeja para serviço/instrumento
• Almofadas para grades laterais
• Suporte vertical de cilindro de oxigênio
• Garantia prolongada disponível


	Página 1
	Página 2

