
Met de elektrische hefwerking gaat het omhoog 
brengen van de stretcher gemakkelijk: u stapt 
simpelweg op het pedaal.

De capaciteit van 318 kg betekent dat de 
stretcher ook geschikt is voor zware patiënten.

Met de verstelbare rug- en beendelen beschikt 
u over volledige toegang tot het dubbele dek om 
dit makkelijk schoon te houden.

De verschuifbare zijhekken bieden bescherming 
en zijn volledig invouwbaar voor laterale beelden 
en opslag zonder belemmeringen.  

De Prime X-stretcher van Stryker heeft 
rode kleuraccenten op beide handvaten, 
zijhekken, bumpers en accentringen, zodat de 
röntgenstretcher duidelijk opvalt.

ClearView-technologie
Onze Prime X-stretcher maakt  
gebruik van ClearView-technologie in 
een dubbeldeksontwerp. Dit biedt een 
beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met 
een röntgentafel, mét het gemak en de 
efficiency van een mobiel bed.  

Geavanceerde mobiliteitsoptie
Geavanceerde mobiliteit dankzij 
grote wielen Hierdoor hoeft u minder 
hard te duwen en is de stretcher beter 
wendbaar. 

Zoom® gemotoriseerd aandrijfsysteem
Vermindert de inspanning voor het 
duwen drastisch.

Simpel plaatsen van de cassette
Dit dubbeldeksontwerp maakt 
plaatsing van cassettes mogelijk in 
360°. 
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Beeldkwaliteit. Toegankelijkheid. 
Veelzijdigheid. 
Prime X-stretchers bieden dezelfde kenmerken als de  
stretchers uit de Prime-serie van Stryker, met het  
ClearView-technologieplatform. Het unieke  
dubbeldeksontwerp van het patiëntbed maakt het  
plaatsen van cassettes van de meeste formaten mogelijk  
op elk punt onder de patiënt, van hoofd tot voeteneinde en  
van zij tot zij. Met deze veelzijdige stretcher kunnen zorgverleners 
overal in het ziekenhuis patiëntenzorg bieden door een mobiel bed 
te combineren met röntgen-beeldvorming.



Standaardkenmerken

• Clearview-technologieplatform

• Thermisch gevormd onderstuk van ABS  
 met opslaglade voor extra capaciteit

• Gewichtscapaciteit 318 kg

•	 Houder	voor	zuurstoffles

• Afwasbaar met hogedrukreiniger  
 (alleen 1105X en 1115X)

• Remsysteem op vier wielen, centrale  

 vergrendeling bedienbaar aan beide uiteinden

• Tweezijdige hydraulische voetbediening opzij 
 met uni-lower pedaal

• Wegklapbare zijhekken

• 4 geïntegreerde infuushouders

• +/– Trendelenburg

• Omni Surface-zwenkwielen van 20 cm met 
 geïntegreerde wielkappen

• Pneumatische rugleuning/stationair  

 voeteneinde

• Rem- en stuurbediening aan twee uiteinden
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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: 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. 
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•  Matras van 10 cm (4 in) of 13 cm (5 in) 

•  Vierzijdige rem- en stuurbediening 
(alleen 1105X en 1115X)

• Opklapbare duwbeugels  
 (alleen 1105X en 1115X)

• Hydraulische bediening aan drie  
 zijden (alleen 1105X en 1115X)

•  Duwbeugels aan het  
voeteneinde (alleen 1105X)

•  Bediening van de zijhekken aan 
twee zijden

• Voeteneind/dossierhouder

• Infuushouder

• Serveerblad

• Infuuspalen

 • Vast, inklapbaar, twee- of  
  driedelig aan voeteneinde

 • Verwijderbaar

• Serveerbladhouder/voeteneinde

• Kussens voor zijhekken

•	 Staande	zuurstoffleshouder

• Onrustbanden

•  Elektrisch aangedreven hoog/laag 
instellen (alleen 1105X en 1115X)

• Leverbaar met 120 V of 240 V

• Laterale cassettehouder

• Verticale cassettehouder

•		Defibrillatorblad

•	 Defibrillatorblad/voeteneindverlengstuk/ 
 dossierhouder

• Geïntegreerd transferbord

Specificaties

Modelnummer 1105X (Prime X-stretcher met vijfde wiel)* 
  1115X (Prime X-stretcher met Geavanceerde mobiliteit door grote wielen)* 
  1125X (Prime X-stretcher met Zoom gemotoriseerd aandrijfsysteem)*

Totale lengte 

 1105X en 1115X 215,9 cm (85”)

 1125X 218,4 cm (86”)

Totale breedte 

 Zijhekken omhoog 96,5 cm (38”)

 Zijhekken omlaag (1105X en 1115X) 77,5 cm (30,5”)

 Zijhekken omlaag (1125X)  77,5 cm (30,5”) 

Patiëntoppervlak  76 x 191 cm (30” x 75,25”)

Gewichtscapaciteit  318 kg (700 lbs)

Hoogtebereik

 Hoog (1105X en 1115X) 92,7 cm (36,5”)

 Hoog (1125X) 86 cm (34”)

 Laag (1105X en 1115X) 59,1 cm (23,25”)

 Laag (1125X) 58 cm (23”)

Positionering bed

 Rugleuning 0°–90° (± 5°)

 Trend./anti-Trend. (1105X en 1115X) ± 17° (± 3°)

 Trend./anti-Trend. (1125X)  ± 16°

Zijhekken  36 x 147 cm (14” x 57,75”)

Diameter zwenkwielen  20 cm (8”)

EMC  IEC 60601-1-2

Optionele functies


