
ST1-X
Sedye

Teknik özellikler
Model numarası

 ST1-X 6300-000-200

Toplam uzunluk  217 cm (85,4 inç)

Minimum yükseklik  61 cm (24 inç) 

Toplam genişlik  78 cm (30,7 inç)

 Yan korkuluklar yukarı konumda 78 cm (30,7 inç)

 Yan korkuluklar aşağıda konumda 73,5 cm (28,9 inç)

Ağırlık kapasitesi  250 kg (551 lb)

Trendelenburg/Ters Trendelenburg  ±16° 

Hasta yatma yüzeyi  62 cm x 193 cm (24 inç x 76 inç)

Standart özellikler
• Beşinci teker hareket kabiliyeti
• Kayan yan korkuluklar
• Çift taraf X-ray (HPL, tam uzunlukta)
• 4 adet serum askısı yuvası
• Merkezi kilit mekanizması

Temel hasta nakli. 

Stryker tarafından sunulan ST1-X, 
temel amaçlı bir sedyedir. Başlıca servis 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanan 
bu sedye, daha iyi bir manevra kabiliyeti 
için beşinci tekere ve görüntüleme 
gereksinimleri için hem baş hem de ayak 
kısmında HPL x-ray geçirgenliğe sahiptir.

Garanti
Garanti, ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bölgenizde 

bulunan Stryker Medical temsilcisiyle iletişime geçin.

İsteğe bağlı özellikler
• Temel amaçlı şilteler: 8 cm x 62 cm x 193 cm 
 (3 inç x 24 inç x 75,5 inç) veya
 10 cm x 62 cm x 193 cm 
 (4 inç x 24 inç x 75,5 inç)

• İtmeye yarayan açılır itme kolu seçenekleri

• Bağlama kemerleri

•  Departman Tanımlayıcı Renkli Yapışkan (kırmızı, 
lacivert, gri)

• Dik oksijen tüpü taşıyıcı

• Dosyalıklı defibrilatör tepsisi

Tıbbi
Bu belge sadece sağlık görevlilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sağlık görevlisi, hastanın tedavisi sırasında, özel bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verirken, daima kendi profesyonel klinik karar 
becerisine güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmamakta ve belli bir ürünü kullanmadan önce, sağlık görevlilerinin kullanım 
konusunda eğitim almalarını önermektedir.

Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık görevlisi herhangi bir Stryker ürününü 
kullanmadan önce daima ambalaj broşürünü, 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 için lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçiniz.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, bu belirtilen ticari markalara veya servis işaretlerine 
sahiptirler, bunları kullanırlar veya bunlar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker, ST1 ve ST1-X. Diğer tüm ticari markalar, ilgili malik 
veya hissedarların ticari markalarıdır.

Tanıtımı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Yönergelerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.

Bu materyal, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) dışında dağıtıma yönelik değildir.
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ST1
Sedye

Teknik özellikler
Model numarası

 ST1 6300-000-100

Toplam uzunluk  217 cm (85,4 inç)

Minimum yükseklik  56 cm (22 inç) 

Toplam genişlik  78 cm (30,7 inç)

 Yan korkuluklar yukarı konumda 78 cm (30,7 inç)

 Yan korkuluklar aşağıda konumda 73,5 cm (28,9 inç)

Ağırlık kapasitesi  250 kg (551 lb)

Trendelenburg/Ters Trendelenburg  ±16° 

Hasta yatma yüzeyi  62 cm x 193 cm (24 inç x 76 inç)

Standart özellikler
• Beşinci teker hareket kabiliyeti
• Kayan yan korkuluklar
• 4 adet serum askısı yuvası
• Merkezi kilit mekanizması

Temel hasta nakli. 

Stryker tarafından sunulan ST1, temel 
amaçlı bir sedyedir. Başlıca servis 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanan 
bu sedye, daha iyi bir manevra kabiliyeti 
için beşinci tekere ve Stryker’ın patentli 
kayan yan korkuluklarına sahiptir.

Garanti
Garanti, ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bölgenizde 

bulunan Stryker Medical temsilcisiyle iletişime geçin.

İsteğe bağlı özellikler
• Temel amaçlı şilteler: 8 cm x 62 cm x 193 cm 
 (3 inç x 24 inç x 75,5 inç) veya
 10 cm x 62 cm x 193 cm 
 (4 inç x 24 inç x 75,5 inç)

• İtmeye yarayan açılır itme kolu seçenekleri

• Bağlama kemerleri

•  Departman Tanımlayıcı Renkli Yapışkan (kırmızı,
 lacivert, gri)

• Dik oksijen tüpü taşıyıcı

• Dosyalıklı defibrilatör tepsisi

Tıbbi

Bu belge sadece sağlık görevlilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sağlık görevlisi, hastanın tedavisi sırasında, özel bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verirken, daima kendi profesyonel klinik karar 
becerisine güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmamakta ve belli bir ürünü kullanmadan önce, sağlık görevlilerinin kullanım 
konusunda eğitim almalarını önermektedir.

Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık görevlisi herhangi bir Stryker ürününü 
kullanmadan önce daima ambalaj broşürünü, 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 için lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçiniz.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, bu belirtilen ticari markalara veya servis işaretlerine 
sahiptirler, bunları kullanırlar veya bunlar için başvuruda bulunmuşlardır: Stryker, ST1 ve ST1-X. Diğer tüm ticari markalar, ilgili malik 
veya hissedarların ticari markalarıdır.

Tanıtımı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Yönergelerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.

Bu materyal, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) dışında dağıtıma yönelik değildir.
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