ProCuity
yatak serisi

Güvenli.Akıllı.Ölçeklenebilir
ProCuity; gelişmiş düşme önleme, kablosuz teknoloji ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahiptir. ProCuity; Zoom
Motorlu Hareket sistemi ve elektrikli frenlerle hasta yönetimi için ergonomik olarak tasarlanmıştır. ProCuity
aynı zamanda düşmeleri önlemeye yardımcı olmak, düşmeden kaynaklanan yaralanmaları azaltmak ve hasta
bakıcı iş akışını kolaylaştırmak için proaktif bir yaklaşım sunar. Ayrıca ölçeklenebilirliği sayesinde Tıbbi/
Cerrahi birimlerinden Yoğun Bakım Ünitesine kadar klinik ihtiyaçları karşılayan, hastanelerin yatak filolarını
standart hale getirmelerine ve hasta bakıcıların verimliliği artırmalarına yardımcı olan bir üründür.

L model
29,2 cm düşük
yükseklik
4 inç ekran

LE model

Z model

+

+

29,2 cm düşük
yükseklik

35,6 cm düşük
yükseklik

Elektrikli frenler

Zoom Motorlu Hareket
sistemi

USB çıkışı

iBed Wireless ve Secure Connect özelliklidir

Teknik Özellikler
ProCuity Teknik Özellikleri
Model numarası

3009

Toplam uzunluk
228,6 cm (yatak uzatıcı olmadan)
259,1 cm (yatak uzatıcı ile)
Genişlik (korkuluklar açıkken)
106,7 cm (42 inç)
Genişlik (korkuluklar kapalıyken)
106,7 cm (42 inç)
L ve LE modellerinde yükseklik aralığı
(sedyenin üstüne kadar)
Yüksek: 76,2 cm (30 inç)
Düşük: 29,2 cm (11,5 inç)
Zoom modellerinde yükseklik aralığı
(sedyenin üstüne kadar)
Yüksek: 81,3 cm (32 inç)
Düşük: 35,6 cm (14 inç)
Sedyeyi konumlandırma
Sırt desteği: 0° ila 65° ±5°
Diz desteği: 0° ila 30° ±5°

Standart özellikler
•

Yatak tartısı*

•

3 bölgeli Uyarlanabilir Yatak Alarmı

•

iBed Watch

•

Yardımcı çıkışlar 230 VAC, 50 Hz, 8 A

•

Akü desteği

•

Entegre yatak uzatıcı

•

Hemşire çağırma arabirimi

•

Kumanda bağlantı noktası

•

Manuel frenler

•

Hasta eşyaları için tutucu

•

Kablosuz özelliği

•

Hareket kesme

•

Entegre idrar torbası kancası

•

Entegre sabitleme kancaları

•

Otomatik yatak altı ışığı

•

Entegre Pompa tutucu

•

3 konumlu korkuluklar

•

Akıllı Komutlar ve Güvenlik Kontrol
Paneli

Trend./Ters Trend.: +12° ila -10° ±5°
Hasta Yatma Yüzeyi
213,4 cm x 88,9 cm (84 inç x 35 inç)
Yatak uzatıcı aksesuarı ile Hasta Yatma Yüzeyi:
243,8 cm x 88,9 cm (96 inç x 35 inç)
Tekerlek Çapı:
15 cm (6 inç)
Güvenli çalışma yükü:
249,5 kg (550 lb)
Maksimum hasta ağırlığı:
226,8 kg (500 lb)

Elektronik özellikler
•

Kurum onayları: IEC 60601 uyarınca
UL onaylı

•

Volt: 100-240 VAC

•

Amper değeri: 8 A

•

Kaçak akım: En fazla 300 μA
(mikroamper)

•

Frekans: 50/60 Hz

•

Hastane sınıfı fiş: 120 VAC, 60 Hz, 8 A

*27,2 kg (60 lb) ila 45,4 kg (100 lb) ağırlığındaki hastalar
için toplam hasta ağırlığı ±1,4 kg (3 lb)

Bu belge sadece sağlık uzmanlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık uzmanları, herhangi bir ürünü bir hastanın tedavisinde kullanmaya karar verirken her zaman kendi
profesyonel klinik görüşlerini temel almalıdır. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmaz ve sağlık uzmanlarının herhangi
bir ürünü kullanmadan önce ürünün kullanımı konusunda eğitim almalarını önerir.
Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık uzmanı herhangi
bir Stryker ürününü kullanmadan önce mutlaka ambalajdan çıkan ürün prospektüsünü, ürün etiketini ve/veya
kullanım talimatlarını incelemelidir.
Ürünlerin bulunurluğu, her bir piyasadaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı olduğundan ürünler bütün
piyasalarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız varsa lütfen
Stryker temsilcinizle iletişime geçin.
Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, şu ticari markalar veya hizmet
markalarına sahiptir, bunları kullanmaktadır veya bunlar için başvuru yapmıştır: Stryker, iBed, Zoom, Secure
Connect, Procuity. Diğer tüm ticari markalar ilgili hak sahiplerine ait ticari markalardır. ProCuity : Class Im (2797).
Tanıtımı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.
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