ProCuity
yatak serisi

Güvenli.
Akıllı.
Ölçeklenebilir.

ProCuity
Tüm faaliyetlerimizde birinci
önceliğimiz, hastaların güvende
tutulmasıdır. ProCuity, Tıbbi/
Cerrahi birimlerinden yoğun bakım
ünitelerine kadar tüm hasta bakım
ortamları için çok yönlü, düşük
yükseklikte bir yataktır. Gelişmiş
düşme önleme teknolojisine sahip,
tamamen kablosuz bir yataktır.

ProCuity | Daha düşük yükseklik, daha iyi bakım standardı
Araştırmalar, düşük yatak yüksekliğinin düşme kaynaklı yaralanmaların azalmasına yardımcı
olarak daha iyi hasta sonuçlarının alınmasını sağladığını göstermektedir1. Düşük yüksekliği

Düşük yükseklik +
yüksek teknoloji
daha iyi hasta sonuçları

ve ergonomik tasarımı sayesinde ProCuity, tüm hasta bakım ortamlarında hastanın güvenle
taşınmasını ve düşmeyle ilgili yaralanmaların azalmasını sağlar.
ProCuity, korkuluk yapılandırmasına göre hassasiyeti ayarlama özelliği sunan özel Uyarlanabilir
Yatak Alarmı teknolojimizi içerir. Ayrıca, yatağın güvenli bir konumda olduğundan emin olmayı
sağlayan yatak durumu kontrolü iBed Watch işlevine sahiptir. Ürünün asıl zekası, yatağın
herhangi bir kablo kullanılmadan hemşire çağırma sistemine bağlanmasını sağlayan, kablosuz
bir çözüm olan Secure Connect özelliği ile ortaya çıkar. ProCuity, hasta bakıcılara güvenli yatak
yapılandırması ve yatak çıkış alarmı etkinliği için daha fazla görünürlük sağlayarak düşmeleri
önlemeye yardımcı olur.

29,2 cm

Akıllı

Kablosuz

iBed Wireless
Birlikte çalışabilirlik gözetilerek tasarlanan bu sistem, yatak yapılandırması ve
yataktan çıkış alarmı etkinliği gibi yatak verilerinin iBed uygulamalarımıza veya
tesisinizdeki Hastane Bilgi Sistemlerine (HBS) uzaktan gönderilmesine olanak tanır.2

Secure Connect
Yeni akıllı teknoloji, yatak odaya girdiğinde
anında kablosuz hemşire çağırma çözümü
sunarak hemşire çağırma sistemine her
seferinde sorunsuz bağlantı sağlar.

Ölçeklenebilir
ProCuity, hasta bakıcılar için farklı kesinlik düzeylerinde tek bir platform sunarak
hastaneler arasında standartlaşmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. ProCuity, hastalarınızın
ihtiyaçlarına göre ayrıca özelleştirilebilir.

Yoğun Bakım Ünitesinde
Kullanılabilir
Yoğun Bakım Ünitesi özel bir ortamdır
ve buradaki hastalar için özel bakım
gereklidir. ProCuity Z plus Wireless,
Yoğun Bakım Ünitesindeki yürüyebilen
hastalar için gelişmiş düşme önleme
teknolojileri ile donatılmıştır.

L model
29,2 cm düşük
yükseklik

LE model

+

Z model

+

4 inç ekran
29,2 cm düşük
yükseklik

35,3 cm düşük
yükseklik

Elektrikli frenler

Zoom Motorlu
Hareket sistemi

USB çıkışı

iBed Wireless ve Secure Connect özelliklidir

Bir bakışta

Telefon tutucu | USB bağlantı noktası
Hastanın cihazları şarj etmesine ve saklamasına olanak tanır.

Sezgisel dokunmatik ekran
ProCuity'nin dokunmatik ekranı
sayesinde en sık kullandığınız
özelliklere dilediğiniz zaman ana
ekrana tek bir kez dokunarak
erişebilirsiniz.

Akıllı ve bağlı
Yeni kablosuz özellikler,
düşmeyi önlemeye proaktif bir
yaklaşım sunar ve iş akışını
kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Esneklik
Entegre yatak uzatıcı, yatağın 30 cm daha
uzatılmasını sağlayarak daha uzun hastalar
için esneklik sağlar.

Denge
15 cm'lik büyük tekerlekler daha az
yuvarlanma direnci sunar.

Önleme
Uyarlanabilir Yatak Alarmı ve iBed
Watch izleme sistemi, hastaların düşme
olasılığının ve yaralanma potansiyelinin
azaltılmasına yardımcı olmak için
tasarlanmış ve özelleştirilmiş bir
yöntem sunar.

Elektrikli frenler
Tekerlek frenleri ayarlarına korkuluktan
ve dokunmatik ekrandan erişin.

Dilediğiniz Stryker
şiltesiyle eşleştirin
ProCuity'nin açık mimari çerçevesi
yüzeylerimizle uyumludur.

Hareket kabiliyetini artırın
Düşük yükseklik ve üç konumlu
Secure Assist korkuluklar, yatağa girip
çıkarken hastalara yardımcı olabilir.

Zoom ile Hareket
Zoom Motorlu Hareket sistemi, hasta
bakıcıların hastaları daha az personel ile
taşıyabilmesini sağlar; hasta bakıcılar için
sırtta oluşan yükü azaltmaya yardımcı olur.

Üstün deneyim
parmaklarınızın ucunda
Yatak tartısı*
Canlı ağırlık ve alım/kayıp
okuması, tartım geçmişi,
hasta bakıcıya yeni bir
hastadan önce yatağı
sıfırlaması gerektiğini
hatırlatan akıllı komutlar ve
ekipman ağırlığı ekleyen bir
özellik içerir.

Uyarlanabilir Yatak
Alarmı
Hasta bölgeden ayrılırsa
yatak, yük hücresi
teknolojisini kullanarak
alarm verir. Yatak,
korkuluk yapılandırmasına
bağlı olarak bölgenin
hassasiyetini değiştirir. Akıllı
komutlar, yatak hastanın
ağırlığını algıladığında
kullanıcıya yatak alarmını
yeniden devreye sokmasını
hatırlatır.

iBed Watch
Yatağın güvenli bir
konumda olduğundan
emin olmayı sağlayan
yatak durumu kontrolü.
iBed Watch; korkulukları,
düşük yüksekliği,
yatak başını izler ve
uyumsuzluk durumunda
kullanıcıyı görsel olarak
uyarır.

27,2 kg (60 lb) ila 45,4 kg (100 lb) ağırlığındaki hastalar için toplam hasta ağırlığı ±1,4 kg (3 lb) ve 45,4
kg (100 lb) ila 249,4 kg (550 lb) ağırlığındaki hastalar için toplam hasta ağırlığı ±%3

Gelişmiş kontroller
Gelişmiş korkuluk
kontrolleri; yatak başı açısı,
diz desteği ve yükseklik
ayarına ek olarak hastayı
yaygın konumlara getirmek
için hasta bakıcı tarafından
kullanılabilir ön ayarlar
içerir.

Hasta konumlandırma
Hasta desteği işlevi,
hastaların yatağa güvenli
girişi ve çıkışı için hemşire
yardımıyla en iyi konuma
getirilmesini sağlar.
Işıklandırma, hastanın
önerilen 30 derecelik açının
üzerinde olup olmadığını
gösterir.

Hemşire çağırma
Secure Connect ile kablosuz
olarak veya bir kablo ile
bağlayarak korkuluklardan
hemşire çağırma özelliğine
erişebilirsiniz.
Yatak alarmı
Yatak alarm verdiğinde
veya hasta desteği düğmesi
kullanılırken hasta bakıcıya
gösterilir.

Güvenli
Akıllı
Ölçeklenebilir
Güvenli hasta yönetimi için ergonomik
olarak tasarlanmış olan ProCuity'nin
ölçeklenebilirliği, Tıbbi/Cerrahi birimlerinden
Yoğun Bakım Ünitesine kadar klinik

Ergonomik olarak tasarlanan yatak başlığı, ayak paneli ve
üç konumlu Secure® Assist Korkuluklar, hastanızla kolayca
etkileşim kurabilmenizi sağlar.

Akıllı komutlar ve dokunmatik ekran kullanıcı arabirimi,
verimliliği artırmaya ve hataları azaltmaya yardımcı olur.
Dayanıklı dokunmatik ekran, çarpma durumlarına karşı
test edilmiştir ve temizlenmesi kolaydır.

ihtiyaçları karşılar. Düşmeleri önlemeye,
düşme kaynaklı yaralanmaları azaltmaya ve
hasta bakıcıların iş akışını kolaylaştırmaya
yardımcı olmaya yönelik çok yönlü, düşük
yükseklikli ve akıllı bağlantı
çözümler sunan bir
yataktır.

Hastalar, cihazlarını yatağın içinden şarj edip burada
tutabilir; bu da iş akışındaki kesintileri azaltır ve cihaz
kablolarından kaynaklanan takılma tehlikelerini ortadan
kaldırır.

Hastanın kişisel elektronik cihazlarının doğrudan ayak
panelinden yönetilmesini ve düzenlenmesini sağlayan
yeni Secure® Line Management aksesuarı, pompa rafı ve
yardımcı prizler gibi iş akışınızı kolaylaştıran özellikler
içerir.

Kolay erişim için tasarlanan CPR kolu, acil kardiyak bakım
için yatağı düz konuma getirir.

Müşteri Destek Hizmetleri
Teknik Destek
Teknik Destek birimimiz, ProCuity ile ilgili ihtiyaçlarınıza yardımcı olacak uzmanların
bulunduğu bir ekipten oluşur.
Stryker ProCare Hizmetleri
ProCare Hizmetleri ile eğitimli teknisyenlerimiz, ekipmanınızın ihtiyaç anında kullanıma hazır
olmasını sağlar. ProCare güvenebileceğiniz bir ortaklıktır ve endişe duyduğunuz konulardan
birini ortadan kaldırarak klinisyenleriniz, çalışanlarınız ve hastalarınız için elinizden gelen her
şeyi yaptığınız konusunda içinizin rahat hissetmesini sağlar.
Esnek Finansal Program
Stryker'ın Flex Financial iş birimi aracılığıyla, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde
tasarlanmış akıllı alternatif seçenekler sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza uyan finansal çözümü bulma
konusunda yardımcı olmak üzere müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz*.
*Programın kullanılabilirliği, ülke ve ürün portföyüne göre değişebilir. Tüm ayrıntılar ve programın kullanılabilirliği konusunda
bilgi almak için lütfen yerel satış temsilciniz ile temas kurun
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Design Powered by Research: Improving Patient and Caregiver Safety Through Evidence-Based Design.
Guy Fragala. August 2020.
iBed uygulamalarının çalışması için HBS sistemleri onaylanmalı veya bir entegrasyon geliştirilmelidir.

Bu belge sadece sağlık uzmanlarının kullanımına yönelik olarak
hazırlanmıştır.
Sağlık uzmanları, herhangi bir ürünü bir hastanın tedavisinde kullanmaya karar

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA

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,

2797

2797

ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir.

ProCuity: 2797

Ürünlerin bulunurluğu, her bir piyasadaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı
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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. Tanıtımı yapılan ürünler
yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine uygun şekilde CE işareti
taşımaktadır. ProCuity : Class Im (2797). Secure Connect: Sınıf I.

Secure Connect
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