
ProCuity har avanceret faldforebyggelse, trådløs teknologi og er skalerbar. Med Zoom motoriseret 

drev og elektriske bremser er ProCuity ergonomisk designet til håndtering af patienter. ProCuity 

tilbyder også en proaktiv tilgang til forebyggelse af fald, reducering af skader fra fald og strømlining 

af plejepersonalets arbejdsgange. Den er også skalerbar – den imødekommer kliniske behov lige fra 

medicinske/kirurgiske enheder til intensivafdeling, hvilket hjælper hospitalerne med at standardisere 

deres sengebeholdning og forbedre plejepersonalets effektivitet.

iBed trådløs og Secure Connect-klar

LE-modellen

29,2 cm lav højde

Elektriske bremser

USB-stik

35,6 cm lav højde

Zoom motoriseret drev

Z-modellen

++
L-modellen
29,2 cm lav højde

4" skærm

Funktioner

ProCuity
serien af 
senge

Sikker.Smart.Skalerbar 



ProCuity-specifikationer
Modelnummer 3009

Samlet længde 

228,6 cm (uden sengeforlænger)

259,1 cm (med sengeforlænger)

Bredde (sengeheste oppe) 

106,7 cm

Bredde (sengeheste nede) 

106,7 cm 

Højdeinterval (til lejetoppen) L- og LE-modeller

Høj: 76,2 cm 

Lav: 29,2 cm

Højdeinterval (til lejetoppen) Zoom-udgaver

Høj: 81,3 cm

Lav: 35,6 cm

Lejepositioner

Rygstøtte: 0° til 65° ±5°

Knæstøtte: 0° til 30° ±5°

Trendel./anti-trendel.: +12° til -12° ±5°

Patientoverflade 

213,4 cm x 88,9 cm

Patientoverflade med tilbehør til 

sengeforlængelse:

243,8 cm x 88,9 cm

Styrehjuldiameter: 

15,2 cm 

Sikker arbejdsbelastning: 

249,5 kg

Maks. patientvægt: 

226,8 kg

Standardfunktioner

Elektroniske specifikationer

Specifikationer

*±1,4 kg af den samlede patientvægt for patienter, der 
vejer fra 27,2 kg til 45,4 kg

Dette dokument er kun beregnet til brug af sundhedspersonale.
Sundhedspersonalet skal altid anvende deres egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om 
et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker udsteder ikke medicinske råd og 
anbefaler, at sundhedspersonalet skal undervises i brugen af ethvert specifikt produkt, før dette anvendes.
De viste oplysninger er beregnet til at demonstrere bredden af Strykers produktudvalg. Plejepersonalet skal 
altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningerne, før et produkt fra Stryker tages i brug.
Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, fordi produkttilgængelighed er underlagt lovmæssige 
bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder. Kontakt din Stryker-repræsentant, 
hvis du har spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af Stryker-produkter i dit område.
Stryker Corporation eller dennes afdelinger eller tilknyttede selskaber ejer, bruger eller har anmeldt følgende 
varemærker eller servicemærker: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, Procuity. Alle andre varemærker tilhører 
de respektive ejere eller indehavere. ProCuity: Class Im (2797).
De afbildede produkter er CE-mærkede i henhold til gældende EU-forordninger og direktiver.

*OTHMED-OTH-121-27211-DA* 

OTHMED-OTH-121_27211-DA
RWS 08/2021
2020-27211

Copyright © 2021 Stryker
stryker.com

• Sengevægt*

• 3-zoners adaptiv sengealarm

• iBed Watch

• Ekstra udtag 230 VAC, 50 Hz, 8A

• Batteribackup

• Integreret sengeforlænger

• Grænseflade for plejekald

• Styreboksport

• Manuelle bremser

• Holder til patientens ejendele

• Trådløs funktion

• Bevægelsesafbrydelse

• Integreret krog til kateterposer

• Integrerede kroge til fastspænding

• Automatisk belysning under sengen

• Integreret pumpeholder

• Sengeheste med tre positioner

• Smarte beskeder og 

sikkerhedsinstrumentbræt

• Godkendelser fra myndigheder:  

UL godkendt til IEC 60601

• Volt: 100-240 VAC

• Ampere-klassificering: 8A

• Elektrisk strømtab: Ikke mere end 300 μA 
(mikroampere)

• Frekvens: 50/60 Hz

• Stik i hospitalskvalitet: 120 VAC, 60 Hz, 

8 A.

2797

Stryker Medical
3800 E, Centre Avenue
Portage, MI 49002
U.S.A.


