
Recovery Chair-positie De stretcher kan in een 
comfortabele zitpositie worden gezet, waardoor 
patiënten niet onnodig overgebracht hoeven te 
worden naar ander bed.

 
 
 
 
Bedieningsknoppen voor de patiënt De patiënt 
kan zelf een comfortabele positie kiezen met de 
bedieningspanelen op de wegklapbare zijhekken. 
 
Matras met IsoFlex SE Gel1 Zorgt voor 
herverdeling van de druk en comfort en draagt 
zo bij aan de behandeling en preventie van 
doorligwonden. 
 
Met hogedrukreiniger wasbaar2 met een 
veilige werkbelasting van 318 kg.

1Aanbevolen voor implementatie in combinatie met de klinische evaluatie van 
risicofactoren en beoordelingen van de huid door een medische zorgverlener 
2Alleen de modellen 1105 en 1115

Geavanceerde mobiliteit van 
stretcher:

Zoom met gemotoriseerde aandrijving
Handmatig duwen is vrijwel overbodig

Big Wheel Minder kracht nodig voor 
het aanduwen en sturen.

Elektrisch onderstel waardoor 
manueel pompen niet nodig is, voor 
snelle toegang tot de patiënt en 
veiligheid van de zorgverlener. Het 
ligvlak wordt verhoogd met een druk 
op het hydraulische pedaal.

LiftAssist-rugleuning gebruikt 
het gewicht van de patiënt om het 
hoofdeinde van de stretcher omhoog 
te brengen; de kantelzitting zorgt 
ervoor dat de patiënt minder snel 
voorover valt. Ook beschikbaar als 
volledig elektrische optie.

Prime serie
stretcher

Mobiel. Ergonomisch. Instelbaar. 
 
Onze Prime serie-stretchers zijn ontwikkeld om de 
lichamelijke belasting voor artsen te verminderen, het 
comfort van de patiënt te vergroten en de efficiëntie van het 
ziekenhuis te verbeteren. Met de geavanceerde mobiliteit van 
Stryker kunnen zwaardere patiënten eenvoudiger worden 
vervoerd. Bovendien kunnen patiënten dankzij elektrische 
functionaliteit zelf hun positie aanpassen, zonder tussenkomst 
van een zorgverlener. Onze Prime serie-stretchers zijn volledig 
uitgerust en instelbaar, zodat u de ideale oplossing kunt 
creëren voor uw specifieke eisen.



Elektrische functionaliteit (alleen 30 inch)
•	Elektrische	bedieningsknoppen	voor	de	patiënt

•	 	Bedieningsknoppen	voor	de	verpleegkundige	
op het voeteneinde

•	Elektrisch	onderstel

•	120	V	of	240	V	beschikbaar

Standaardkenmerken
•	Gewichtsbelasting	tot	318	kg
•	Lage	stand	van	minder	dan	54	cm
•	Aan	het	bed	gemonteerde	zuurstoffleshouder
•	 	Met	hogedrukreiniger	wasbaar	ontwerp	 

(alleen 1105 en 1115)

•	Centrale	remvergrendeling, 
 aan beide uiteinden bedienbaar
•	 	Tweezijdige	hydraulische	voetbediening	 

met Uni-lowerpedaal
•	Rem-	en	stuurbediening	aan	twee	uiteinden
•	Wegklapbare	zijhekken
•	4	ingebouwde	IV-houders
•	+/-	Trendelenburg
•	20	cm	Omni	Surface-wielen	met 
 ingebouwde wieldoppen
•	 	Pneumatische	rugleuning/stationair	voeteneinde

•	Thermogevormde	ABS-basis 
•	Ingebouwde	opbergruimte 
•	Ingebouwd	transferboard

Specificaties ligvlak 66 cm  ligvlak 76 cm
Modelnummer 66 cm (26") 76 cm (30")

	 Vijfde	wiel	voor	mobiliteit	 1105 1105

	 Big	Wheel	voor	grotere	mobiliteit	 1115	 1115

 Zoom gemotoriseerd aandrijfsysteem 1125 1125

Totale lengte

 1105 en 1115 215,9 cm (85")  215,9 cm (85")

	 1125	 218,4	cm	(86")		 218,4	cm	(86")

Totale breedte

	 Zijhekken	omhoog	 86,4	cm	(34")	 96,5	cm	(38")	

 Zijhekken omlaag 76,8 cm (30,25") 77,5 cm (30,5") 

 Zijhekken omlaag (1125)  78,7 cm (31")  78,7 cm (31") 

Patiëntenligvlak  66 x 191 cm (26" x 75,25")  76 x 191 cm (30" x 75,25")

Gewichtscapaciteit  318 kg (700 lb) 318 kg (700 lb)

Hoogtebereik

	 Hoogte	 86,4	cm	(34")	 86,4	cm	(34")

	 Laag (1105 en 1115) 52,7 cm (20,75") 52,7 cm (20,75") 

	 Laag (1125) 58 cm (23")  58 cm (23") 

Positionering bed

	 Rugsteun		 0°–	90°		 0°–	90°

	 Knieverstelling		 0°–	40°			 0°–	40°

	 Trend./anti-Trend.	(1105 en 1115)	 ±17°		 ±17°

	 Trend./anti-Trend.	(1125)	 ±16°		 ±16°

Lengte zijhekken		 36	x	147	cm	(14"	x	57,75")	 36	x	147	cm	(14"	x	57,75")	

Diameter wielen  20 cm (8")  20 cm (8") 

EMC 	 IEC	60601-1-2	
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Garantie

Twee	jaar	op	onderdelen,	arbeidsloon	en	
reiskosten

•	 Big	Wheel	voor	grotere	mobiliteit	(1115)
•	 Zoom-stretcher	met	gemotoriseerd	aandrijfsysteem		
 (1125)

•	 Therapeutische	matrassen:
	 •	 IsoFlex	SE-matras
	 •	 ComfortGel	SE-matras 
	 •	UltraComfort	SE-matras
•	 	Rem-/stuurbediening	aan	de	vier	zijden	 

(1105 en 1115) 

 

 

•	 Opklapbare	duwbeugels
•	 Elektrische	knieknik
•	 LiftAssist-rugleuning	met	kantelzitting
•	 	Hydraulische	bediening	aan	drie	zijden	 

(1105 en 1115)

•	 Bediening	van	de	zijhekken	aan	twee	zijden
•	 IV-paal
	 •	Permanent,	twee-	of	driedelig
	 •	Verwijderbaar 
 
 

•	 Serveerblad
•	 Defibrillatorblad 
•		Defibrillatorblad/verlengstuk	voor	 
voetbord/dossieroppervlak

•	 Dossierhouder
•	 IV-houder
•	 Dienbladhouder/voetbord
•	 Kussens	voor	zijhekken
•	 Staande	zuurstoffleshouder
•	 Onrustbanden
•	 Inklapbare	kabelhouder (1125)

Optionele functies

Medical
Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.
Een	professional	in	de	gezondheidszorg	moet	altijd	op	zijn	of	haar	eigen	professionele	klinische	oordeel	afgaan	bij	het	besluit	om	een	bepaald	product	
te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg 
worden	getraind	in	het	gebruik	van	elk	specifiek	product	voordat	zij	dit	gebruiken.
De	verstrekte	informatie	is	bedoeld	om	het	volledige	aanbod	van	Stryker-producten	te	laten	zien.	Een	medische	zorgverlener	moet	vóór	het	gebruik	
van	een	Stryker-product	altijd	de	bijsluiter,	het	productetiket	en/of	de	gebruiksaanwijzing	raadplegen.
Sommige	producten	zijn	mogelijk	niet	verkrijgbaar	op	alle	markten	omdat	de	verkrijgbaarheid	kan	afhangen	van	de	registratie-	en/of	medische	
praktijk	op	de	verschillende	markten.	Neem	contact	op	met	uw	Stryker-vertegenwoordiger	als	u	vragen	heeft	over	de	beschikbaarheid	van	
Stryker-producten in uw regio.
Stryker	Corporation	of	zijn	afdelingen	of	andere	gelieerde	bedrijven	zijn	eigenaar	van,	gebruiken	of	hebben	een	aanvraag	ingediend	voor	de	volgende	
handelsmerken	of	servicemerken:	Prime	en	Stryker.	Alle	andere	handelsmerken	zijn	handelsmerken	van	hun	respectievelijke	eigenaars	of	houders.
De	beschreven	producten	zijn	overeenkomstig	de	toepasselijke	EU-regelgeving	en	-richtlijnen	voorzien	van	de	CE-markering.
Dit	materiaal	is	niet	bedoeld	voor	distributie	buiten	de	EU	en	EFTA.


