
O elevador elétrico facilita a elevação da maca, 
bastando acionar o pedal com o pé.

Com capacidade para 318 kg acomoda  
doentes mais pesados

O apoio de costas e a secção dos pés 
articulados  
permitem acesso total ao compartimento duplo 
para limpeza mais fácil.

As grades laterais deslizantes protegem  
o doente e dobram totalmente o compartimento  
da maca para imagiologia lateral desimpedida  
e para armazenamento.  

A maca Prime X da Stryker aplica um esquema de 
cor vermelha nas pegas, grades laterais, proteções 
laterais e anilhas de realce, fazendo com que a 
maca para raios x seja facilmente identificada.

Clearview Technology
A nossa maca Prime X utiliza a 
ClearView Technology num design  
de compartimento duplo. Proporciona 
uma qualidade de imagem semelhante 
à de uma mesa de raios x, com  
a comodidade e a eficiência de uma 
plataforma móvel.  

Opção de mobilidade avançada
Mobilidade avançada com a Big 
Wheel Reduz a força necessária para  
empurrar e melhora a manobrabilidade. 

Sistema de condução motorizada 
Zoom® 
Reduz significativamente a atividade 
de empurrar manualmente.

Posicionamento simples  
da cassete
O design de compartimento duplo 
permite o posicionamento das  
cassetes a 360°. 

Prime X
Maca para  
raios x

Qualidade de imagem. Acesso. 
Versatilidade. 
As macas Prime X oferecem as mesmas características que  
a maca da série Prime da Stryker, com a plataforma ClearView  
Technology. O design de compartimento duplo da plataforma  
do doente permite o posicionamento de cassetes em qualquer  
local por baixo do doente, da cabeça aos pés e lateralmente, 
acomodando a maioria dos tamanhos de cassetes. Esta maca 
versátil ajuda os prestadores de cuidados a prestarem cuidados 
aos doentes em todo o hospital através da combinação de uma 
plataforma móvel que permite tirar radiografias.



Características de série

•	 Plataforma	Clearview	Technology

•	 Base	em	ABS	termoformada	com	tabuleiro	
 de armazenamento de grande capacidade

•	 Capacidade	para	318	kg

•	 Suporte	para	garrafa	de	oxigénio

•	 Concebida	para	lavagem	sob	pressão	 
 (apenas	modelos	1105X	e	1115X)

•	 Sistema	de	travagem	de	bloqueio	central	 
 às quatro rodas com ativadores nas duas  
 extremidades

•	 Sistema	hidráulico	controlado	com	o	pé	 
 montado em ambos os lados com pedal  
 de abaixamento unilateral

•	Grades	laterais	deslizantes

•	 4	recetáculos	para	soros	integrados

•	 +/-	Trendelenburg

•	 Rodízios	Omni	Surface	de	20	cm	
 com proteções integradas

•	 Apoio	de	costas/pé	estacionário	pneumáticos

•	 Controlos	de	travagem/condução	em	ambas	 
 as extremidades

Prime X
Maca para raios X

Medical 
Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde. 

Um	profissional	de	cuidados	de	saúde	deve	sempre	confiar	no	seu	próprio	critério	clínico	profissional	quando	decide	utilizar	um	produto	específico	
no	tratamento	de	um	doente	específico.	A	Stryker	não	presta	aconselhamento	médico	e	recomenda	que	os	profissionais	de	cuidados	de	saúde	
tenham	formação	na	utilização	de	qualquer	produto	específico	antes	da	utilização	do	mesmo	numa	cirurgia.

As	informações	apresentadas	destinam-se	a	demonstrar	a	diversidade	da	oferta	de	produtos	da	Stryker.

O	profissional	de	saúde	tem	de	consultar	sempre	o	folheto	informativo,	o	rótulo	do	produto	e/ou	as	instruções	de	utilização	antes	de	utilizar	
qualquer produto da Stryker.

Os	produtos	poderão	não	estar	disponíveis	em	todos	os	mercados,	uma	vez	que	a	disponibilidade	dos	mesmos	está	sujeita	a	práticas	regulamentares	e/ou	
clínicas	em	mercados	individuais.	Caso	tenha	dúvidas	sobre	a	disponibilidade	de	produtos	da	Stryker	na	sua	área,	contacte	o	seu	representante	Stryker.

A	Stryker	Corporation	ou	as	respectivas	divisões	ou	outras	entidades	afiliadas	da	empresa	possuem,	utilizam	ou	solicitaram	o	registo	das	seguintes	
marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este	material	não	se	destina	a	ser	distribuído	fora	da	UE	e	da	Associação	Europeia	do	Comércio	Livre	(European	Free	Trade	Association	—	EFTA).
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•	 	Colchão	de	10	cm	(4	pol.)	ou	13	cm	
(5	pol.)	

•	 	Controlos	de	condução	e	travagem	 
quadrilaterais	(apenas	1105X	e	1115X)

•	 Pegas	para	empurrar	retráteis	 
	 (apenas	1105X	e	1115X)

•	 Controlos	hidráulicos	em	três	 
	 lados	(apenas	1105X	e	1115X)

•	 	Pegas para empurrar localizadas 
na	zona	dos	pés	(apenas	1105X)

•	 	Desbloqueio	da	barra	lateral	nas	
duas extremidades

•	 	Pés	da	cama/suporte	para	 
fichas	clínicas

•	 Carrinho	de	soros

•	 Tabuleiro	para	refeições

•	Suportes	de	soros

	 •	 	Dobrável	permanente	em	dois	ou	 
três pontos, na extremidade dos pés

	 •	 Amovível

•	 	Suporte/mesa	para	refeições	 
nos pés da cama

•	 	Almofadas	para	as	grades	laterais

•	 	Suporte	para	garrafa	de	oxigénio	
vertical

•	 Correias	de	contenção

•	 	Elevação	elétrica	(apenas	1105X	e	1115X)

•	 Disponível	para	120	V	ou	240	V

•	 Suporte	para	cassetes	lateral

•	 Suporte	para	cassetes	vertical

•	 Tabuleiro	para	desfibrilhador

•	 Tabuleiro	para	desfibrilhador/ 
	 extensão	para	pés	da	cama/superfície	 
	 para	colocação	de	fichas	clínicas

•	 Tábua	de	transferência	integrada	

Especificações

Número de modelo	 1105X	(Maca	Prime	X	com	quinta	roda)* 
	 	 1115X	(Maca	Prime	X	com	mobilidade	avançada	com	Big	Wheel)* 
	 	 1125X	(Maca	Prime	X	com	sistema	de	condução	motorizada	Zoom)*

Extensão total 

 1105X e 1115X	 215,9	cm

 1125X	 218,4	cm

Largura total 

	 Grades	laterais	levantadas	 96,5	cm

	 Grades	laterais	rebaixadas	(1105X	e	1115X)	 77,5	cm

	 Grades	laterais	rebaixadas	(1125X)		 77,5	cm	

Superfície para o doente 	 76	cm	x	191	cm

Capacidade		 318	kg

Alcance em altura

 Altura máxima	(1105X	e	1115X)	 92,7	cm

 Altura máxima	(1125X)	 86	cm

 Altura mínima	(1105X	e	1115X)	 59,1	cm

 Altura mínima	(1125X)	 58	cm

Posicionamento da maca

	 Apoio	de	costas		 0°–90°	(±5°)

	 Posição	de	Trendelemburg/ 
	 anti-Trendelemburg	(1105X	e	1115X)	 ±17°	(±3°)

	 Posição	de	Trendelemburg/ 
	 anti-Trendelemburg	(1125X)		 ±16°

Grades laterais 	 34	cm	x	147	cm

Diâmetro dos rodízios 	 20	cm	

EMC 	 IEC	60601-1-2
Características opcionais


