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stretcher sprint
Meubilair voor levenskwaliteit

Opties en toebehoren

stretcher sprint
Mensen in kritische en levensbedreigende situaties hebben een kwalitatieve verzorging nodig.
Om deze verzorging te verzekeren worden de hoogste eisen gesteld aan het verplegend personeel en de ziekenhuisuitrusting. Aan deze eisen moet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
worden voldaan. Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van de stretcher sprint twee duidelijke
doelen nagestreefd: de veiligheid van de patiënt en het vergemakkelijken van het werk voor
het verplegend personeel. De stretcher sprint zorgt voor een snel patiëntentransport en
is eenvoudig in gebruik. Bovendien maakt hij de eerste belangrijke onderzoeken mogelijk.
De uiterst stabiele en mechanische hoogte-verstelbare hefzuilconstructie garandeert een
eenvoudige en snelle reiniging. Samen met de gladde oppervlakken levert hij een belangrijke
bijdrage aan de hygiëne. Het ligvlak is geschikt voor röntgenfoto's en maakt opnames door
middel van een C-boog. Bij het gebruik van een extra röntgencassettehouder, die naar keuze
op het frame van het ligvlak of direct achter de rugleuning wordt geplaatst, bestaat de mogelijkheid om belangrijke röntgenopnames direct op de stretcher te maken. Het unieke matrassysteem biedt drie verschillende varianten. De matras sprint plus vergemakkelijkt de patiëntentransfer omdat hij over uittrekbare pads beschikt die de vrije ruimte tussen de stretcher en de
operatietafel, het bed of de röntgentafel sluiten. Het visco-elastische oppervlak van de matras
sprint comfort zorgt ervoor dat de patiënt comfortabel ligt. De stretcher sprint kan uitgerust
worden met stootwielen, hulzen en andere accessoires.
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Geschikt voor röntgenopnames met C-boog
(zonder röntgencassettehouder)
01 Geschikt voor röntgenopnames met standaard
röntgenapparatuur (met röntgencassettehouder)
02 5de wiel voor eenvoudiger transport
03 Transportgreep (aan één of aan beide uiteinden van het bed)
04 DIN-rail 40 x 25 x 10 cm (aan één of aan beide uiteinden van het bed)
05 Eenvoudige infuushouder (2 haken)
06 Plooibare telescopische infuushouder (2 haken)
07 Verticale zuurstoffleshouder, mod. nr. 20-0276
08 Monitorlade, mod. nr. 20-0346
09 Matras sprint, afmetingen 192 x 61 x 6 cm, mod. nr. 20-0383
10 Matras sprint comfort met 2 cm dik, visco-elastisch
oppervlak, afmetingen 192 x 61 x 10 cm, mod. nr. 20-0384
11 Matras sprint plus met patiëntentransferpads,
afmetingen 192 x 61 x 6 cm, mod. nr. 20-0385
Zonder afbeelding:
Insteekbare transporthandgrepen (1 paar) mod. nr. 20-0326
Epoxy voetdeel met vaste hpl-voetsteun in wit, mod. nr. 20-0327
Papierrolhouder, mod. nr. 20-0362
Armsteun voor bloedafname, mod. nr. 20-0368
Houder voor 20-0367, mod. nr. 20-0368
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Uitrustingskenmerken
• buitenmaten 205 x 75,5 cm
• 2-delig ligvlak 192 x 65 cm met gasveerondersteunde
rugleuningverstelling van 0-70°
• hoogteverstelbaar van 58,5 tot 90,5 cm
via hydraulische voetpedaal;
• zwenking in Trendelenburg/anti-Trendelenburg
van telkens 12° door middel van voetpedaal
• 200 mm Tente Integral wielen,
éénrichtingswiel, centrale rem
• 4 hulzen voor infuushouder
• 4 hulzen voor toebehoren
• 8 haken onder het ligvlak
• veilige werklast 230 kg
• mod. nr. 20-0275
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