Transportbrancard
Gemakkelijk transport
van patiënten
De transportbrancard van Stryker is voorzien van
een vijfde wiel voor betere tractie en wendbaarheid
en een centraal vergrendelingssysteem
voor optimale stabiliteit.

Betere manoeuvreerbaarheid
door vijfde wiel
Inklapbaar vijfde wiel zorgt voor
meer manoeuvreerbaarheid.

Remsysteem
Metalen remsysteem biedt stabiliteit.

Optie van vierzijdige rem- en stuurbediening
verhoogt de flexibiliteit van de zorgverlener.
Neerklapbare zijhekken
Neerklapbare zijhekken helpen de
veiligheid van de patiënt te garanderen.

De optionele knieverstelling biedt meer
comfort aan de patiënt.
Meerdere kleurenopties voor de bumper
biedt de mogelijkheid om de brancard
herkenbaar te maken.

Marineblauw Grijs

Rood

Transportbrancard
Standaardfuncties

Specificaties

ligvlak van 66 cm

ligvlak van 76 cm

• Omni Surface-wielen van 20 cm (8 inch)

Modelnummer

747

748

•	Neerklapbare zijhekken op ligvlak van 66 cm
(26 inch) (wegklapbaar naar voeteneinde)

Totale lengte

211 cm (83")

211 cm (83")

•	Neerklapbare zijhekken op ligvlak van 76 cm
(30 inch) (wegklapbaar naar hoofdeinde)

Totale breedte

76 cm (30")

86 cm (34")

Gewichtscapaciteit

227 kg (500 lb.)

227 kg (500 lb.)

Hoog

91 cm (36")

91 cm (36")

Laag

55 cm (21,5")

55 cm (21,5")

0°–90°

0°–90°

• Vier IV-houders
• Centraal vergrendelingssysteem,
aan beide uiteinden bedienbaar
• Ingebouwde opbergruimte met
zuurstoffleshouder

Hoogtebereik (tot bovenkant ligvlak)*

Positionering ligvlak

• Besturing met inklapbaar vijfde wiel

Rugsteun

• Rolbumpers

Knieverstelling		

0°–30°

• Stationair ligvlak bij het voeteneind

Trend./anti-Trend.

±18°

±18°

• Pneumatische rugsteun met twee cilinders

Patiëntenligvlak

66 x 192 cm (26" x 75,5")

76 x 192 cm (30" x 75,5")

• Dubbele hydraulische cilinders in sokkel

Zijhekken

33 x 140 cm (13" x 55")

33 x 140 cm (13" x 55")

• Tweezijdige hydraulische voetbediening

Diameter wielen

20 cm (8")

20 cm (8")

• Handenvrije Trendelenburg-positionering
• Wieldoppen

Garantie
Een jaar garantie op onderdelen, arbeid en reizen, of twee jaar garantie op onderdelen.
Garantie kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke vertegenwoordiger van Stryker Medical.

Optionele accessoires en ligvlakopties
• IsoFlex SE met ligvlakbreedte van 76 cm (30")

• Defibrillatorblad/voeteneind/verlengstuk

• ComfortGel SE met ligvlakbreedte van 66 of
76 cm (26" of 30")

• Voeteneind/dossierhouder

• Onrustbanden
• Dienblad/instrumentenblad

• Vierzijdige rem- en stuurbediening

• Kussens voor zijhekken

• Opklapbare duwbeugels

• Staande zuurstoffleshouder

• IV-palen

• Uitgebreide garantie mogelijk

• Ultra Comfort SE met ligvlakbreedte van
76 cm (30") met keuze uit een dikte van
8 of 10 cm (3" of 4") of 66 x 10 cm (26" x 4")
• Defibrillatorblad

• Vast, inklapbaar, twee- of driedelig aan voeteneinde

• Mechanische knieverstelling (alleen model 748)

• Verwijderbaar

Medical
Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.
Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de
behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk
specifiek product voordat zij dit gebruiken.
De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een medische zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product
altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen.
Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de registratie- en/of medische praktijk op de verschillende
markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.
Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of
servicemerken: Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.
De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de CE-markering.
Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EFTA.
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