
TruRize 
Fotel pacjenta

Jeden krok do mobilności.

Wczesny powrót do mobilności jest niezmiernie istotny w procesie 
zdrowienia. Należy podkreślić jego znaczenie w odniesieniu do stanu 
zdrowia pacjenta oraz procesu rekonwalescencji.*

Fotel TruRize pomaga we wczesnym powrocie do mobilności.  
Daje opiekunom pewność, której potrzebują, aby doprowadzić 
swoich pacjentów do pełnej mobilności.

Najważniejsze funkcje

• Prosta, przyjazna użytkownikowi technologia, która umożliwia 
opiekunom sprawną opiekę nad pacjentami.

• Projekt z automatycznym dostosowaniem pochylenia pozwala 
ustawić fotel TruRize w pozycji zapewniającej komfort pacjenta. 

• Pierwszy na rynku, zintegrowany system alarmowy opuszczenia 
fotela może pomóc skrócić czas reakcji na upadek pacjenta.*
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A Składane podłokietniki
B Panel kontrolny opiekuna 
C Panel kontrolny pacjenta

D Hamulce uruchamiane jednym dotknięciem 
E Wbudowane wieszaki na worki na mocz 
F Pionowe uchwyty transportowe

Funkcja wspomagania w pozycji 
stojącej zapewnia podparcie pacjenta  
w pozycji stojącej i pomaga we wczesnym 
powrocie do mobilności.*  Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review  

Joseph Adler, PT, DPT, CCS oraz Daniel Malone, PhD, MPT, CCS
* Fotel pacjenta z zasilaniem przeznaczony wyłącznie do użytku szpitalnego. 



Wyposażenie podstawowe

• Fotel elektryczny

• Dwustronny panel kontrolny dla opiekuna

• Podświetlany panel kontrolny pacjenta  
z przełącznikami blokady po obu stronach 

• Sześć pozycji  
(Wspomaganie w pozycji stojącej, Leżenie, Pozycja 
pionowa 2, Pozycja pionowa 1, Transfer, Trend)

• Regulacja wysokości

• Zintegrowany system alarmowy 
opuszczenia fotela zgodny z normą IEC 
60601-1-8, alarm o średnim priorytecie

• Składane podłokietniki

• Hamulec uruchamiany jednym 
dotknięciem

• Pionowe uchwyty do manewrowania

• Wbudowane wieszaki na worki na mocz 

• Dwa haki do przewodów

• Koła 8,9 cm (3,5 cala)

• Cztery opcje kolorystyczne tkaniny
 (Spełnia wymogi normy CAL 117 dot. palności)

Wyposażenie dodatkowe
• Zapasowe zasilanie akumulatorowe

• Przewód do wezwań (6,35 mm / 1/4 cala, 
wtyczka jack)

• Bariera ogniowa CAL 133

Dane techniczne

Numer modelu  3333-000-000

Szerokość całkowita (Pozycja pionowa 1) 86 cm (34 cale) 

Wysokość całkowita (Pozycja pionowa 1) 135 do 155 cm (53 do 61 cali)

Długość całkowita (Pozycja całkowitego rozłożenia) 185 cm (73 cale)

Siedzisko 

 Szerokość 66 cm (26 cali)

 Głębokość 52,1 cm (20,5 cala)

 Wysokość od podłoża (Pozycja pionowa 1) 48 do 66 cm (19 do 26 cali)

Wysokość podłokietnika od podłoża  71 do 89 cm (28 do 35 cali)

Maksymalne obciążenie 158 kg (350 funtów)

Elementy elektroniczne

 Certyfikaty IEC60601-1

 Napięcie 100-240 V~

 Wartość znamionowa w amperach 4 A

 Częstotliwość 50/60 Hz

 Akumulator (opcja) (2) kwasowo-ołowiowy, 12 V prądu stałego

Gwarancja

• 2 lata gwarancji na części

Firma Stryker zastrzega prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.
Dane techniczne zaokrąglono do najbliższej liczby całkowitej. Przekształcenia obliczano przed zaokrągleniem wartości.

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.

Celem przedstawionych informacji jest prezentacja rodziny produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek produktu 
firmy Stryker personel medyczny musi się zapoznać z ulotką informacyjną, etykietami lub instrukcjami dotyczącymi 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: TruRize Clinical Chair i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.
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