
Maca
ST1

Especificações  
Número do modelo

 ST1 6300-000-100  

Comprimento total  217 cm (85.4 pol.)

Altura  56 cm (22 pol.)

Largura total  78 cm (30.7 pol.)

  Barras laterais levantadas  78 cm (30.7 pol.)

 Barras laterais para baixo  73.5 cm (28.9 pol.)

Carga de trabalho de segurança 250 kg

Posição de Trendelemburg/ ± 16°  
anti-Trendelemburg

Superfície para o doente   62 ± 0,5 cm x 193 ± 0,5 cm  
(24.4 pol. x 76 pol.)

Características de série
• Mobilidade com quinta roda
• Grades laterais deslizantes
• 4 recetaculos para colocação de Porta Soros
• Mecanismo de bloqueio central

Transporte básico de doentes. 

A maca ST1 da Stryker é a sua maca para 
transporte básico. Concebida para ir de 
encontro às principais necessidades do seu 
departamento, esta maca inclui mobilidade 
com quinta roda para facilitar a condução 
e barras laterais deslizantes Glideaway 
patenteadas.

Garantia
A garantia pode variar por país. Contacte o seu representante local da Stryker 
Medical para obter informações adicionais.

Características opcionais
•  Colchões básicos: 8 cm x 62 cm x 193 cm 
 (3 pol. x 24 pol. x 75,5 pol.) ou 
 10 cm x 62 cm x 193 cm 
 (4 pol. x 24 pol. x 75,5 pol.)

• Opções de pegas para empurrar retráteis

• Correias de contenção

•  Autocolante na base da cobertura (vermelho, 
azul-marinho, cinzento)

• Suporte vertical para garrafa de oxigénio

•		Tabuleiro	para	desfibrilador	com	suporte	para	
fichas

• Suporte de rolo de papel

Medical

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um	profissional	de	cuidados	de	saúde	deve	sempre	confiar	no	seu	próprio	critério	clínico	profissional	quando	decide	utilizar	um	produto	
específico	no	tratamento	de	um	doente	específico.	A	Stryker	não	presta	aconselhamento	médico	e	recomenda	que	os	profissionais	de	
cuidados	de	saúde	tenham	formação	na	utilização	de	qualquer	produto	específico	antes	da	utilização	do	mesmo.

As	informações	apresentadas	destinam-se	a	demonstrar	a	diversidade	da	oferta	de	produtos	da	Stryker.	O	profissional	de	saúde	tem	de	
consultar	sempre	o	folheto	informativo,	o	rótulo	do	produto	e/ou	as	instruções	de	utilização	antes	de	utilizar	qualquer	produto	da	Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas 
regulamentares	e/ou	clínicas	em	mercados	individuais.	Caso	tenha	dúvidas	sobre	a	disponibilidade	de	produtos	da	Stryker	na	sua	área,	
contacte o seu representante Stryker.

A	Stryker	Corporation	ou	as	respectivas	divisões	ou	outras	entidades	afiliadas	da	empresa	possuem,	utilizam	ou	solicitaram	o	registo	
das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, ST1 e ST1-X. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais 
dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade  
Association – EFTA).
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