
Niezawodne. Czyste. Łatwe w użyciu.

XPR TM

Pasy stabilizujące



Powłoka poliuretanowa

• Zmniejsza wchłanianie
• Bezpieczne mycie 

ciśnieniowe2

• Szybkie wysychanie
• Odporność na plamy

Certyfikowane 
w dynamicznych testach 
zderzeniowych

Spełniają normy zderzeń 
dynamicznych SAE J3027 
i BS EN 1789:20201

Znane rozwiązania

Zgodne z noszami transportowymi 
z napędem Power-PRO XT, noszami 
transportowymi z napędem Power-
PRO TL i noszami transportowymi 
bez napędu Performance-PRO XT

Dostosuj nosze transportowe dzięki wyjątkowym, certyfikowanym w testach zderzeniowych 
pasom stabilizującym dla pacjentów. Są łatwe w użyciu i można je szybko wyczyścić. 
Wzbogaciliśmy poprzedni model o powłokę poliuretanową, aby zwiększyć komfort pracy 
ratowników na miejscu zdarzenia.

Pasy stabilizujące XPR są wyposażone w taśmę powlekaną 
poliuretanem, co ułatwia czyszczenie. 

XPR
w skrócie

Łatwe  
czyszczenie



Powłoka 
zabezpieczająca

Bezpieczeństwo
Zwiększ bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego dzięki 
sprawdzonemu rozwiązaniu 
certyfikowanemu w testach 
zderzeniowych1.

Wewnętrzna konstrukcja pasów 
jest chroniona przed uszkodzeniem 
i wchłanianiem wilgoci dzięki 
skutecznej powłoce poliuretanowej.

Łatwe czyszczenie
Popraw swoje standardy czystości, 
stwarzając bardziej higieniczne 
środowisko opieki.

Zmniejsz nakłady związane 
z rutynowymi protokołami dezynfekcji3.

Łatwość użycia
Pomiń szkolenie personelu w zakresie 
stosowania nowego produktu dzięki 
tym samym punktom mocowania,  
co w noszach do karetek firmy Stryker 
z napędem i bez.

Zwiększ produktywność i oszczędź na 
czasie dzięki czytelnym wskaźnikom 
rozmieszczenia.



1. Spełnia normy zderzeń dynamicznych SAE J3027 i BS EN 1789:2020 w połączeniu z systemem Power-LOAD oraz noszami Power-PRO XT, Power-PRO TL lub Performance-PRO XT.
2. Przy myciu ciśnieniowym pasów zamontowanych w ramach systemu noszy. 
3. W porównaniu do tradycyjnych pasów nylonowych.
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Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej.

Pracownik opieki zdrowotnej, podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu podczas leczenia konkretnego pacjenta, musi zawsze polegać na swojej specjalistycznej ocenie klinicznej. Firma 
Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca, aby pracownicy opieki zdrowotnej przed użyciem określonego produktu odbyli odpowiednie szkolenie w zakresie jego stosowania.

Przedstawione informacje mają na celu przybliżenie gamy rozwiązań oferowanych przez firmę Stryker. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker pracownik ochrony zdrowia musi zawsze 
zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, etykietą produktu i/lub instrukcją użytkowania.

Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach, ponieważ dostępność produktów podlega przepisom regulacyjnym i/lub praktykom medycznym obowiązującym na poszczególnych rynkach. 
W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker na danym obszarze należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker.

Firma Stryker lub podmioty z nią stowarzyszone posiadają, używają lub dokonały zgłoszenia poniższych znaków towarowych lub znaków usług: Performance-PRO, Power-PRO, Stryker, XPR. Wszystkie inne 
znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli lub innych podmiotów mających do nich prawa. Brak nazwy albo logo produktu, funkcji bądź usługi na tej liście nie stanowi zrzeczenia się znaku 
towarowego firmy Stryker ani innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub tego logo.

XPR
numery katalogowe pasów  
stabilizujących

• Dwumiesięczna gwarancja
• Zatwierdzone środki czyszczące

 - Alkohol izopropylowy o stężeniu ≤ 70%
 - lub środek czyszczący zawierający następujące składniki aktywne (lub ich odpowiedniki):

• sole amonowe o stężeniu ≤ 0,31%
• alkohol izopropylowy o stężeniu ≤ 21,000%
• eter monobutylowy glikolu etylenowego o stężeniu ≤ 3,000% (składnik nieaktywny)

• Przeciwwskazane środki czyszczące
 - Wybielacz
 - Nadtlenek wodoru z przyspieszaczami (AHP)
 - HDQ Neutral

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA

stryker.com

Pełen zestaw
6506 0003 0010

Pas na talię z dwiema klamrami
6506 0003 0002

Pas barkowy (lewy i prawy)
6506 0003 0001

Pas udowy
6506 0003 0004

Pas na talię z jedną klamrą
6506 0003 0003

Pas na kostki
6506 0003 0005


