
ST1-X
Wózek transportowy

Specyfikacja	 	
Numer modelu 

 ST1-X 6300-000-200 

Długość całkowita  217 cm (85,4 cala)

Wysokość 61 cm (24 cala)

Szerokość całkowita  78 cm (30,7 cala)

 Z podniesionymi poręczami 78 cm (30,7 cala)

 Z opuszczonymi poręczami 73,5 cm (28,9 cala)

Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg (551 funtów)

Poz. Trendelenburga/anty- 
Trendelenburga  ±16°

Powierzchnia leża  62 cm ± 0.5 cm ± 193 cm  
   (24.4 cala x 76 cali)

Wyposażenie	podstawowe
• Piąte koło
• Poręcze boczne składane pod leże
•  Dwupoziomowa konstrukcja do badań rentgenowskich (materiał 

HPL, na całej długości)
• 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne
• Mechanizm blokady centralnej

Podstawowy	transport	pacjentów.	

Wózek ST1-X to podstawowy wózek 
transportowy. Wózek zaprojektowany w celu 
spełnienia podstawowych potrzeb oddziałów 
szpitalnych został wyposażony w piąte koło, 
które zapewnia łatwiejsze sterowanie, oraz 
dwupoziomową konstrukcję z materiału HPL do 
badań rentgenowskich w celu spełnienia potrzeb 
związanych z badaniami obrazowymi.

Gwarancja

Gwarancja może różnić się w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker Medical.

Wyposażenie	dodatkowe
•  Podstawowe materace: 8 × 62 × 193 cm (3 × 24 × 75,5 cala) lub
 10 × 62 × 193 cm (4 × 24 × 75,5 cala)
• Opcja składanego uchwytu do prowadzenia
• Pasy do unieruchamiania pacjenta
•  Kolorowe oznaczenie pokrywy podstawy (czerwone, granatowe,
 szare)
• Pionowy uchwyt na butlę tlenową
• Półka na defibrylator z uchwytem na kartę pacjenta
• Uchwyt na papier 

Medical
Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.
Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie 
klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem 
użytkowania któregokolwiek produktu.
W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek 
z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.
Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub 
odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym 
przedstawicielem firmy.
Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących 
znaków towarowych bądź serwisowych: Stryker, ST1 i ST1-X. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.
Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.
Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.
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