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Sprawowanie opieki nad pacjentem stawia wyjątkowe wyzwania. Wnoszenie i znoszenie pacjenta  
po schodach jest wyzwaniem, które może pojawić się w dowolnym momencie. Obciążenie pleców  
u personelu medycznego wynikające z wnoszenia i znoszenia pacjentów po schodach może kumulować 
się z upływem czasu. W samych Stanach Zjednoczonych u 1 na 4 ratowników medycznych występuje  
uraz pleców, którego skutkiem jest zakończenie kariery w ciągu 4 lat od rozpoczęcia pracy*, dlatego 
dążymy do wprowadzenia rozwiązań zmniejszających ryzyko wystąpienia takich sytuacji.

Każdy przypadek wymagający wnoszenia i znoszenia pacjenta po schodach może stanowić ryzyko 
wystąpienia kontuzji u opiekuna. Dzięki Stair-PRO można kontrolować to ryzyko. Krzesełko 
transportowe Stair-PRO firmy Stryker – to niezawodne urządzenie. 

Uchwyt na butlę O2
Podpórka na stopy Wieszak na płyny 

infuzyjne

Akcesoria dodatkowe:

Stair-PRO 
Krzesełko transportowe

Funkcja łatwego składania pozawala złożyć 
krzesełko do kompaktowych wymiarów,  
co umożliwia wygodne przechowywanie  
w schowkach pojazdu. 

Mały rozmiar po złożeniu 



Najważniejsze funkcje:

Górny uchwyt
Wysuwany w celu zapewnienia  
kontroli podczas transportu. 

Wysuwane uchwyty  
do podnoszenia na  
poziomie stóp 
Długość i położenie zaprojektowane 
w celu zapewnienia ergonomicznej 
techniki podnoszenia.

System płóz  
Stair-TREAD
Ułatwia operatorowi kontrolę 
ruchu podczas znoszenia ze 
schodów bez konieczności 
unoszenia krzesełka, co może 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
urazów dolnej części pleców. 
Podwójne płozy z Kevlar® 
gwarantują znakomitą 
wytrzymałość i kontrolę podczas 
znoszenia po schodach.

Podwójna blokada kół
Stabilny transport pacjentów.

10 cm (4-calowe) 
przednie koła 
samonastawne
Przednie koła samonastawne 
zapewniające zwrotność  
“w ciasnych miejscach”.

Tylne uchwyty do 
podnoszenia z blokadą
Długość i lokalizacja ułatwiająca 
wnoszenie po schodach.



Regionalna siedziba Stryker 
Amsterdam Herikerbergweg 110  
1101 CM, Amsterdam  
Holandia 

Parametry1

• Modele   6252
• Wysokość   95,25 cm  37,5 cala
• Szerokość   52 cm  20,5 cala
• Głębokość2   71 cm  28 cali
• Głębokość po złożeniu   20 cm  8 cali 
• Waga   14,9 kg  32,8 funta
• Udźwig3   228 kg  500 funtów

1 Pomiar od najbardziej oddalonych krawędzi głównej ramy. Dane techniczne zaokrąglano do najbliższej liczby całkowitej. Przekształcenia 
obliczano przed zaokrągleniem wartości.

2 Głębokość mierzona po złożeniu wysuwanych uchwytów.

3 Udźwig oznacza całkowitą masę pacjenta rozłożoną zgodnie z budową anatomiczną człowieka. Podczas szacowania masy całkowitej 
personel ratowniczy musi rozważyć masę ciała pacjenta, wyposażenia oraz akcesoriów.

4 Zestaw do mocowania pacjenta obejmuje dwa pasy piersiowe i jeden pas na wysokości kostek. Pasy piersiowe można również stosować 
w konfiguracji wokół klatki piersiowej i miednicy.

Do każdego zamówienia dodawany jest instruktażowy materiał wideo.

Firma Stryker zastrzega prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.
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Pomoc techniczna
Pomoc techniczna firmy Stryker to zespół 
profesjonalistów gotowych do udzielenia Państwu 
pomocy w zakresie obsług sprzętu Stair-PRO.

ProCare Services firmy Stryker 
Każdego dnia liczą Państwo na bezawaryjne 
działanie swojego sprzętu medycznego. W ramach 
ProCare Services wysoko wykwalifikowani technicy 
naszej firmy zapewniają ciągłą gotowość sprzętu 
do działania. Naszym celem jest ułatwienie pracy 
personelu i lekarzy za pomocą planów konserwacji 
stworzonych w celu jak najefektywniejszego 
wykorzystania Państwa inwestycji. 

Program Flex Financial 
Nasze programy finansowe zapewniają wiele 
kreatywnych rozwiązań dopasowanych do  
potrzeb Państwa organizacji. Oferujemy Państwu 
elastyczne warunki zakupów bezgotówkowych  
z harmonogramem spłat, który można dostosować 
do potrzeb budżetowych. Pozwala to na osiągnięcie 
długoterminowej stabilności finansowej. Oferujemy 
również specjalistyczne rozwiązania finansowe dla 
władz miast oraz innych agencji rządowych.
Dostępność programów jest różna w zależności od kraju oraz katalogu 
produktów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności należy 
skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem handlowym.

Medical EMS

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. 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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