
ProCuity beschikt over geavanceerde valpreventie, draadloze technologie en schaalbaarheid. ProCuity 

is ergonomisch ontworpen voor het hanteren van patiënten met behulp van Zoom Motorized Drive en 

elektrische remmen. ProCuity biedt ook een proactieve benadering om vallen te voorkomen, letsel door 

vallen te verminderen en de workflow van zorgverleners te stroomlijnen. ProCuity is ook schaalbaar: 

het voorziet in klinische behoeften van medische en chirurgische afdelingen tot aan de intensive care, 

waardoor ziekenhuizen hun bedvloot kunnen standaardiseren en zorgverleners efficiënter kunnen werken.

Geschikt voor iBed Wireless en Secure Connect

LE-model

29,2 cm lage hoogte

Elektrische remmen

USB-aansluiting

35,6 cm lage hoogte

Zoom Motorized Drive

Z-model

++
L-model

29,2 cm lage hoogte

4-inch scherm

Functies

ProCuity
bed

Veilig.Slim.Schaalbaar 



Specificaties ProCuity
Modelnummer 3009

Totale lengte 

228,6 cm (zonder bedverlengstuk)

259,1 cm (met bedverlengstuk)

Breedte (zijhekken omhoog) 

106,7 cm

Breedte (zijhekken omlaag) 

106,7 cm 

Hoogtebereik (tot bovenkant ligvlak)  
van L- en LE-modellen 

Hoog: 76,2 cm 

Laag: 29,2 cm

Hoogtebereik (tot bovenkant ligvlak)  
van Zoom-versies

Hoog: 81,3 cm

Laag: 35,6 cm

Positionering bed

Rugsteun: 0° tot 65° ±5°

Knieknik: 0° tot 30° ±5°

(Anti-)Trendelenburg: +12° tot -10° ±5°

Patiëntenligvlak 

213,4 cm x 88,9 cm

Patiëntenligvlak met bedverlengstuk:

243,8 cm x 88,9 cm

Diameter wielen: 

15 cm 

Veilige belasting: 

249,5 kg

Maximaal patiëntengewicht: 

226,8 kg

Standaardkenmerken

Elektronische specificaties

Specificaties

*±1,4 kg van het totale patiëntgewicht bij patiënten met 
een gewicht van 27,2 kg tot 45,4 kg

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.
Een medische zorgverlener 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 verstrekt geen medische raad 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 de grote verscheidenheid in het productaanbod van Stryker te laten zien. Een 
medewerker in de gezondheidszorg moet altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen 
alvorens een product van Stryker te gebruiken.
Sommige producten zijn mogelijk niet in elke markt verkrijgbaar omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de 
regelgevende en/of medische praktijk in de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger 
als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid 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, iBed, Zoom, Secure Connect, Procuity.  
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars of houders. ProCuity: klasse Im (2797).
De afgebeelde producten hebben een CE-markering conform de toepasselijke Europese voorschriften en richtlijnen.
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• Bedweegschaal*
• Adaptief bedalarm met drie zones
• iBed Watch
• Extra aansluiting 230 VAC, 50 Hz, 8 A
• Reservebatterij
• Geïntegreerd bedverlengstuk
• Interface verpleegkundigenoproep
• Hangbedieningsaansluiting
• Handmatige remmen
• Houder voor de bezittingen van de 

patiënt
• Draadloze verbindingsmogelijkheden
• Bewegingsonderbreking
• Geïntegreerde Foley-haak
• Geïntegreerde veiligheidshaken
• Automatische verlichting onder het bed
• Geïntegreerde pomphouder
• Zijhekken met drie posities
• Slimme meldingen en 

veiligheidsdashboard

• Europese normering: UL-goedgekeurd 
conform IEC 60601

• Volt: 100-240 VAC
• Ampère: 8 A
• Lekstroom: niet meer dan 300 μA 

(microampère)
• Frequentie: 50/60 Hz
• Stekker van ziekenhuiskwaliteit:  

120 VAC, 60 Hz, 8 A
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