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Neustálá inovace 

Při práci v záchranné službě jste vystaveni nebezpečí úrazu. 
Úraz, způsobený náhlou traumatickou akutní poruchou nebo 
kumulativní traumatickou poruchou, nejen že zkrátí vaši 
práceschopnost, ale současně sníží i provozní výkonnost.

Stryker EMS ve své třídě nabízí nejlepší řešení daných situací v praxi. 
Tato řešení snižují riziko úrazu nejen zdravotníka, ale současně i pacienta. 
Své úsilí jsme zaměřili na oblasti s vysokou mírou úrazovosti. Patří sem: 
přeprava pacienta po schodech nahoru a dolů, zvyšování a snižování 
polohy pacienta na nosítkách, boční přemisťování pacienta, naložení  
a vyložení pacienta ze sanitního vozu.

Chcete-li se o námi nabízených řešeních, o výsledcích našich studií, 
o příčinách zranění a o našich snahách ohledně snižování rizika v této 
oblasti dozvědět více, navštivte stránky www.strykerems.com. 
Naši zákazníci již pocítili důsledky zavedení těchto osvědčených postupů 
– snížení nákladů na kompenzace pracovníků, snížení počtu úrazů a 
zmeškaných nebo zkrácených směn, za současného zlepšení náboru 
nových zaměstnanců a jejich udržení.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZBOŽÍ 02–03

  Představení kotvícího systému pro nosítka  

Power-LOAD 02 

 Snížení nebezpečí úrazu 03
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Vlastnosti
•	 Zvedá	nosítka	do	sanitky	a	spouští	 

ze sanitky.
•	 Při	nakládání	do	sanitky	a	vykládání	 

ze sanitky není potřeba s nosítky 
manipulovat.

•	 Minimalizuje	nebezpečí	pádu	pacienta	
tím, že nosítka podepírá, dokud nejsou 
kolečka na zemi.

•	 Splňuje	standardy	dynamických	crash	
testů pro zajištění maximální bezpečnosti 
přepravovaných pacientů.

•	 Je	vybaven	snadno	ovladatelným	ručním	
záložním	systémem,	který	umožňuje	
kompletní ovládání v případě  
výpadku napájení.

Power-LOAD
Kotvící sytém nosítek

Snižuje nebezpečí úrazu při manipulaci s nosítky.
Kotvící systém nosítek Power-LOAD zvyšuje bezpečnost vaši i 
vašich pacientů tím, že nosítka v průběhu nakládání a vykládání 
podepírá. Díky snížení zatížení páteře dochází k méně kumula-
tivním traumatickým poraněním zdravotníků. Systém Power-LOAD 
komunikuje	bezdrátově	s	nosítky	Power-PRO,	čímž	usnadňuje	
obsluhu a maximálně zvyšuje její pohodlí.

Díky funkci kompatibility Power-LOAD s nosítky nebo rozšiřovací 
sadě jsou Power-PRO XT, Power-PRO IT a Performance-PRO 
plně kompatibilní se systémem Power-LOAD.

Hlavní součásti

Zvedací	ramena	

LED indikátory v horní části 

Ovládací panel

Páčky pro uvolnění nosítek

LED indikátory ve spodní části

Systém pro horizontální posun

Indukční nabíjení
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Stair-PRO
Snižuje nebezpečí úrazu při  
přepravě po schodech. 
Nezávislí odborníci v oboru ergonomie  
zjistili, že zdravotníci používající  
Stair-PRO jsou vystaveni  
menší fyzické zátěži  
a nižšímu nebezpečí  
úrazu páteře než zdravotníci  
používající kterékoliv  
ze šesti  
konkurenčních  
přepravních křesel. 
* Pozice obsluhy,  
nastavitelnost  
rukojetí, úhel dráhy  
a vestavěná kontrola sestupu  
činí ze Stair-PRO nejbezpečnější křeslo v dané 
kategorii výrobků. 

*  Ergonomické studie Ergonomic Case Studies si 
můžete stáhnout na www.stryker.com/enus/products/
PatientHandlingEMSandEvacuationEquipment/ 
EmergencyCotsChairs/EMS/6252/index.htm

Power-PRO XT
Snižuje nebezpečí úrazu při zvyšování  
a snižování polohy. 
Inovativní hydraulický systém s bateriovým napájením zdvihá 
a	spouští	pacienta	dotykem	tlačítka.	Zdravotníci	často	zatěžují	
páteř v důsledku opakovaných pohybů, jako je zdvihání, 
spouštění, přenášení a ohýbání. Použití systému Power-PRO 
XT prokazatelně snižuje zatížení páteře, což má za následek 
snížení počtu úrazů, zmeškaných či zkrácených směn, snižení 
kompenzačních nákladů a samozřejmě pádné argumenty při 
příjmu nových zaměstnanců a udržení těch stávajících.

Speed-Sheet
Snižuje nebezpečí úrazu při přemisťování pacientů.
Podložka Speed-Sheet využívá technologii GRIP to SLIP, díky 
které je vaše práce bezpečnější. Bolest v ramenou, rukách  
a páteři může snížit vaši práceschopnost. Díky Speed-Sheet je 
přemisťování pacientů jednodušší a bezpečnější. Speed-Sheet 
se po odtržení libovolného červeného aktivačního poutka  
v okamžiku změní z izolační podložky na praktickou pomůcku 
pro přemístění pacienta. Utěsněný okraj udržuje mezi oběma 
vrstvami	vakuum.	Zatažením	za	poutko	vpustíte	dovnitř	vzduch	 
a podložka  Speed-Sheet se tak změní v pomůcku pro 
přemístění pacientů s nízkým třením, která významně snižuje 
boční sílu potřebnou pro přesunutí pacienta z jednoho povrchu 
na jiný.

Kotvící systém nosítek Power-LOAD
Snižuje nebzpečí úrazu při nakládání a vykládání 
pacienta. 
Zvedá	nosítka	ze	sanitky	a	spouští	do	sanitky,	což	snižuje	zatížení	
páteře a riziko kumulativního traumatického poškození. Kotvící 
systém Power-LOAD zvyšuje bezpečnost obsluhy i pacienta tím, 
že po celou dobu nakládání a vykládání nosítka podepírá.  
Systém Power-LOAD komunikuje bezdrátově s nosítky Power-
PRO,	čímž	usnadňuje	obsluhu	a	maximálně	zvyšuje	její	pohodlí.
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Snižují nebezpečí úrazu při zvyšování a snižování polohy.
Nosítka Power-PRO XT, která se stala standardem péče o pacienty, byla navržena na základě 
zkušeností zdravotníků, v důsledku čehož došlo k omezení potřeby manuálního zvedání.  
Inovativní hydraulický systém s bateriovým napájením zdvihá a spouští pacienta pouhým stiskem 
tlačítka	a	sklápěcí	hlavová	část	zkracuje	nosítka	tak,	aby	se	mohla	otáčet	o	360	stupňů	 
v jakékoliv výšce.
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3

Hlavní součásti

 Hydraulický zvedací systém

  Nastavitelná výška zatížení s funkcí jog

  Poloha šoková, pro natažené nohy  
nebo volitelně pro ohnutá kolena

 Sklápěcí hlavová část

 Volitelná kompatibilita s Power-LOAD
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4

Power-PRO XT 
 Přepravní polohovatelná nosítka s elektrickým pohonem

5

5
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4318kg
nosnost 5

Hlavní součásti

  Vodorovný povrch pro pacienta při přepravě  
a nastavitelné pracovní výšky

 Nastavitelná výška zatížení s funkcí jog

  Kompatibilita v konfiguracích: Airborne –  
stohovatelný, Dräger – stohovatelný, Airborne – 
souběžný, bez adaptérů

 Volitelné pevné rukojeti pro tlačení

 Volitelná kompatibilita s Power-LOAD

Snižuje nebezpečí úrazu při zvyšování  
a snižování polohy.
Přepravní polohovatelná nosítka Power-PRO IT 
pro převoz inkubátoru poskytují stabilitu a 
bezpečnost,	zároveň	s	tím	i	snížení	objemu	
manuální práce.

Power-PRO IT
pro přepravu inkubátoru s napájením

Certifikace

318kg
nosnost

IEC-60601-1

1

2
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3

5

Certifikace

IEC-60601-1
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Silná opora s širokou základnou
Přepravní polohovatelná nosítka MX-PRO  
pro převoz bariatrických pacientů nabízí 
pacientům širokou plochu a základnu s 
kolečky, která při převozu zajišťuje stabilitu. 
Kompatibilita s většinou systémů ramp  
a stávajícími kotvícími systémy pro nosítka 
umožňuje	poskytovatelům	péče,	aby	se	 
nosítka pro převoz bariatrických pacientů  
mohla použít kdykoli a kdekoli bude zapotřebí.

MX-PRO
Přepravní polohovatelná nosítka 
pro bariatrické pacienty

Hlavní součásti

 Šířka 74 cm zajišťuje výbornou boční stabilitu

 Volitelné rukojeti pro tlačení/tahání

  Volitelná souprava pro tahání a boční zvedací 
rukojeti

1

2

3

2

3

1

295kg
nosnost

Lehká, odolná, snadno a rychle 
ovladatelná
Přepravní polohovatelná nosítka MX-PRO R3 
se vyznačují nosností 295 kg, ačkoli sama 
váží	pouze	37	kg.	Jsou	to	nosítka,	která	
jsou současně pevná, odolná a snadno 
ovladatelná.

MX-PRO R3 
Př epravní polohovatelná nosítka  
s rámem ve tvaru písmene X

Hlavní součásti

 Pneumaticky polohovatelné opěradlo zad 

 Hlavová část, kterou lze odpojit jednou rukou 

 Sklopné bočnice

	 	Zdvojené	ovládání	na	straně	nohou	pro	podporu	
správného zdvihání

1

2

3

3

Power-PRO TL
 Přepravní polohovatelná nosítka s elektrickým pohonem

Performance-PRO XT 
 Přepravní polohovatelná nosítka

725kg
nosnost v nejnižší pozici

1

2

3 3

2

Snižují nebezpečí kumulativního  
traumatického poranění obsluhy
Přepravní polohovatelná nosítka Power-PRO TL snižují 
zatížení páteře, které v důsledku těchto opakovaných 
činností může způsobit zranění. Snižují riziko zmeškaných 
či zkrácených směn. Vzhledem k tomu, že nosítka 
POWER-PRO TL mohou prodloužit práceschopnost 
a	zároveň	představují	pádný	argument	při	příjmu	
nových zaměsnanců a hlavně udržení těch stávajících, 
představují dnes v tomto oboru standard.

1

2

2

3

45

Hlavní součásti

Pneumaticky polohovatelné opěradlo zad

Pevné rukojeti pro tlačení (volitelné)

Sklápěcí hlavová a nožní část

Hydraulický zvedací systém

Patentovaný rám ve tvaru písmene X

1
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3

4

5

2

1

3

5

4

4

4

Certifikace IEC-60601-1

Certifikace IEC-60601-1

1 1

2

3

4

228kg
nosnost 

Snadno ovladatelná a univerzální
S ohledem na to, že se bezkonkurenčně 
snadno používají a opravdu mohou být  
ovládána jednou jedinou osobou, Roll-in  
systém M-1 představuje nejunyverzálnější  
nosítka ve své třídě. Odnímatelná nosítka a 
patentované zablokování řízení ( Steer Lock 
System ) zajišťují vynikající ovladatelnost.

M-1
Př epravní polohovatelná nosítka  
Roll-in

Hlavní součásti

 Rukojeti pro zvedání ve čtyřech rozích

	 Zvětšená	kola	pro	snadnější	pojíždění

 Dvě verze snímatelných nosítek

  Poloha šoková, pro natažené nohy nebo 
volitelně pro ohnutá kolena

1

2

3

4
Certifikace IEC-60601-1

EN-1865

EN-1789

AS/NZS 4535 Production monitored
Safety tested

S

PRODUCT SERVICE

318kg
nosnost

Certifikace
IPX6 IEC-60601-1
BS EN-1789
DIN EN-1789

Všestranná a nejlehčí ve své třídě
Performance-PRO XT jsou pevná celohliníková nosítka s rámem ve tvaru písmene X, která 
představují nový standard pro bezpečnou, jednoduchou a dokonalou obsluhu nosítek. 
Všestranná a nejlehčí nosítka ve své třídě svým osvědčeným výkonem a zvýšenou stabilitou 
určují zcela novou třídu v oblasti těchto nosítek.

318kg
nosnost

Certifikace IEC-60601-1

Hlavní součásti

 Sklápěcí hlavová část

 Poloha šoková, pro natažené nohy nebo volitelně pro ohnutá kolena

 Nastavitelná výška

	 Zdvojené	ovládání	na	straně	nohou	pro	podporu	správného	zdvihání

 Volitelná kompatibilita s Power-LOAD

1

2

3

4

5
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Stryker Managed Recharging Technology
Napájecí	systém	SMRT	vám	u	nosítek	Power-PRO	zajistí	jejich	nadprůměrnou	výkonnost.	Jedná	
se o odolný profesionální systém vytvořený pro náročné vybavení záchranných služeb. Napájecí 
systém SMRT eliminuje časově náročné a komplikované nabíjení a „ladění“, které je obvykle 
vyžadováno pro udržení spolehlivého vysokého výkonu systémů s bateriovým napájením.

Napájecí systém SMRT
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Vylepšete své vybavení od společnosti 
Stryker pořízením volitelného  
příslušenství. Vytvořte si nosítka podle 
svých potřeb a zajistěte tak jejich  
dokonalý výkon. Požádejte obchodního 
zástupce společnosti Stryker o seznam 
všech volitelných příslušenství.

Příslušenství pro bariatrické pacienty

Pevné rukojeti  
pro tahání/tlačení

Souprava pro tahání Boční zvedací rukojeti

Zdvihací bezpečnostní tyč Spodní úložný košDvojité brzdy koleček Spodní úložná síť 

Úložný vak v hlavové 
části

Popruh na 
příslušenství

Plošina pro defibrilátor

Úložný vak na opěrce zad Pevný koš v hlavové 
části

Plochý úložný vak  
v hlavové části  
(model 6082)

Úložná plocha v hlavové 
části

Nastavitelná  
opěrka hlavy

Rukojeť pro tahání
(Model 6082)

Infuzní stojan  
(2 nebo 3 stupňový) 

Volitelná podpěra kolen

Držák O2 lahve v nožní 
části 

Hák na příslušenství

Držák O2 lahve v hlavové 
části

Odnímatelný držák O2 
lahve

Držák O2 lahve v hlavové 
části (Model 6082) 

Držák O2 lahve ve 
sklápěcí hlavové části

09

Rychlá výměna 

Nový uvolňovací mechanismus
Nový	uvolňovací	mechanismus	umožňuje	rychlou	
výměnu a vložení čerstvě nabitého akumulátoru 
SMRT jednou rukou. Stiskněte velké červené tlačítko 
uprostřed	akumulátoru	SMRT	a	vysuňte	akumulátor	
ven.	Nebo	použijte	druhý	uvolňovací	mechanismus	
na boku ovládacího panelu v nožní části.

Výměna pomocí 
jediného tlačítka
Jednoduše	sáhnete	
dolů, stisknete  
a vysunete. Výměna 
akumulátoru SMRT trvá 
jen několik sekund.

2

3

Hlavní součásti

•	Úplné nabití přibližně za dvě hodiny

•	Akumulátory SMRT nemají paměťový efekt 

•	 Automatické hospodaření s energií prodlužuje 
životnost baterií

•	 Utěsněná odolná konstrukce odolává všem 
povětrnostním vlivům

•	Akumulátory SMRT můžete nabíjet kdykoli a kdekoli

Kompletní systém

 Dva akumulátory SMRT

 Nabíječka SMRT

 Napájecí kabel

2

1

3

1

120 V AC — pro Severní  
Ameriku (NEMA 1-15P)

Montážní držák pro  
nabíječku SMRT

Kabel 12 V DC 
(automobilový)

Příslušenství napájecího systému SMRT

240V AC – pro Spojené 
království (BS 1363A)
240V AC – pro Evropu  
(CEE 7/16)
240V AC – pro Austrálii  
(AS-3112 bez zemnícího 
kolíku)N
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Prvky pro kotvení 
nosítek 
na podlahu nebo na kolejnice

Středový držák rovné vodicí lišty 
 a středový držák vodicích lišt DIN

Hlavní součásti

Odolná ocelová konstrukce kombinovaná  
s předimenzovaným úchytem maximalizuje 
stabilitu nosítek při jeho použití v těžkých 
podmínkách

Inovativní design ve tvaru písmene T minimalizuje 
námahu při nakládání a vykládání

Zapuštěná	tlačítka	zajišťují,	aby	si	navzájem	
nepřekážela s mechanismy nosítek

Splňuje	požadavky	US	National	Truck	 
Equipment Association AMD 004  
a KKK-A-1822E

1

2

3

4

Hlavní součásti

Integrovaný systém vodicích lišt zajišťuje lepší polohu nosítek  
pro nakládání a vykládání

Konstrukce z nerezové oceli zajišťuje vynikající odolnost a odolnost vůči korozi

Údržba bez maziva a možnost mytí tlakovou vodou pro snadnější čištění

Patentovaný setrvačný systém zámku pomáhá zajistit hlavovou část nosítek při nárazu, 
čímž zvyšuje jeho bezpečnost

Navrženo pro snadnou instalaci na podlahu sanitky nebo na systém lišt

Splňuje	požadavky	BS	EN-1789	a	AS/NZS	4535

1

2

3

4

5

6

Prvky pro kotvení 
nosítek
na podlahu nebo na kolejnice

Hlavní součásti

Jsou	navrženy	tak,	aby	byly	kompatibilní	 
s konkurenčními přepravními nosítky.

Dodávají se v konfiguracích pro montáž na 
podlahu a podlahové kolejnice.

Svařovaná konstrukce z nerezové oceli pro 
maximální odolnost.

Splňuje	požadavky	BS	EN-1789.

1

2

3

4
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Performance-PRO XT

Power-LOAD 
 Kotvící systém nosítek

12

IPX6    IEC-60601-1  BS EN-1789 
AS/NZS-4535      KKK-A-1822

Certifikace

Power-PRO ITPower-PRO XT

Hlavní součásti

Zvedací	ramena	

LED indikátory v horní části 

Ovládací panel

Indikátor stavu baterie

Páčky pro uvolnění lehátka

LED indikátor ve spodní části

Uvolnění v nožní části

Bezpečnostní hák

Systém pro lineární přenášení

Indukční nabíjení

Ruční uvolnění podvozku

Podvozek

Zdvojený	LED	indikátor

1

2

3

4

5

6

7

Volba kompatibility s Power-LOAD je k dispozici pro Power-PRO XT, Power-PRO IT a Performance-
PRO	XT.	Tento	systém	splňuje	standardy	dynamických	crash	testů	pro	zajištění	maximální	bezpečnosti	
přepravovaných pacientů* a bude automaticky nabíjet baterii Power-PRO XT SMRT.

Kompatibilita  
nosítek Volitelná příslušenství

Kotvící bezpečnostní 
systém na podlahu
Je	kompatibilní	s	ostatními	
polohovatelnými nosítky 
Stryker s rámem ve tvaru 
písmene X. Systém je 
vybaven	rychlouvolňovacím	
mechanismem.

Externí elektrický kabel
Dodává síťové napětí při 
rozšířeném školení uživatele.

Vodící lišta koleček
Je	zapotřebí	v	situaci,	kdy	
je systém Power-LOAD 
namontován blízko stěny. Při 
nakládání a vykládání udržuje 
kolečka v rovném směru.

Kotvící bezpečnostní 
systém na stěnu
Je	kompatibilní	s	ostatními	
polohovatelnými nosítky 
Stryker s rámem ve tvaru 
písmene X. Systém je 
vybaven	rychlouvolňovacím	
mechanismem.

Snižuje nebezpečí úrazu při nakládání  
a vykládání nosítek

Zvedá nosítka ze sanitky a spouští do sanitky, což snižuje zatížení 
páteře a riziko kumulativního traumatického poranění.

Kotvící systém Power-LOAD nosítek zvyšuje bezpečnost obsluhy i pacienta tím, že po celou 

dobu nakládání a vykládání nosítka podepírá. Snížení zatížení páteře pomáhá předcházet 

kumulativnímu traumatickému poranění. Systém Power-LOAD komunikuje bezdrátově  

s	nosítky	Power-PRO,	čímž	usnadňuje	obsluhu	a	maximálně	zvyšuje	její	komfort.

•  Při nakládání do sanitky a vykládání ze sanitky není potřeba s nosítky 
manipulovat.

•  Minimalizuje nebezpečí pádu pacienta tím, že nosítka podepírá, dokud 
nejsou kolečka na zemi.

•  Splňuje standardy dynamických crash testů pro zajištění maximální 
bezpečnosti přepravovaných pacientů.

•  Je vybaven snadno ovladatelným ručním záložním systémem, který 
umožňuje kompletní ovládání v případě výpadku napájení.

•  Zvedá nosítka ze sanitky a spouští je do sanitky, což eliminuje opakované 
zatížení páteře, které může mít za následek kumulativní traumatické 
poranění.

8
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Velká všestrannost v malém balení 
S podložkou pro přemístění pacienta je 
obsluhující personál mnohem flexibilnější. 
Podložka může být použita samostatně  a 
nebo na nosítkách pro jednodušší manipulaci 
s pacientem. Dvanáct robustních rukojetí  
zajišťuje dostatek bodů pro zdvižení a 
přenášení. Popruhy dimenzované na velké 
zatížení udrží i bariatrické pacienty.

Transfer Flat 
podložka pro přemisťování pacienta

1

2

3

725kg

Hlavní součásti

  Vystužená plachta s 5 cm polyesterovými 
poutky pro vyšší pevnost 

  Pevné rukojeti vhodné pro zdvihání velké 
zátěže, ergonomicky navrženo pro různé 
osoby, které budou podložku zvedat

  Malá velikost a kompaktní design podporují 
víceúčelové použití

1

2

3

Snižuje nebezpečí úrazu při přemisťování pacientů.
Podložka Speed-Sheet od společnosti Stryker díky technologii GRIP to SLIP představuje rychlý 
a snadný způsob, jak zajistit bezpečnější přemístění pacienta. V normálním stavu představuje 
podložka Speed-Sheet	bariéru	proti	tekutinám	s	vysokým	třením.	Jednoduchým	zatáhnutím	za	
kterýkoli z červených aktivačních pásků se z podložky Speed-Sheet stane klouzavý povrch  
s malým třením vhodný pro přesun pacientů z nosítek, a to bez nutnosti jejich zvedání  
a vynakládání fyzické námahy.

Speed-Sheet
 izolační podložka pro přemisťování pacienta

Hlavní součásti

Poskytuje	jednorázovou	bariéru	proti	tekutinám,	což	umožňuje	rychlejší	čištění

Je	předem	připravena	pod	prostěradlem	nosítek

Vylučuje možnost skulení pacienta

Není-li aktivována, může být vyčištěna a použita opakovaně 

1

2

3

4

318kg
nosnost

Certifikace IEC-60601-1

www.strykerems.com
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Snižuje nebezpečí úrazu při přepravě po schodech.
Nezávislí odborníci v oboru ergonomie zjistili, že ve srovnání s konkurenčními modely je  
u zdravotníků používajících Stair-PRO při přepravě pacientů ze schodů nebo do schodů výrazně 
sníženo	nebezpečí	úrazu	spodní	části	páteře.	Jedná	se	o	jediné	křeslo	na	trhu,	které	
prokazatelně snižuje nebezpečí úrazu.

Stair-PRO se také dodává bez systému 
Stair-TREAD nebo vrchní ovládací  
rukojeti ve verzi se dvěma nebo čtyřmi koly.

16
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Model 6252

Model 6251Model 6250

Stair-PRO 
 Schodolez

Hlavní součásti

 Inovativní systém Stair-TREAD — přepravuje pacienty dolů ze schodů bez zdvihání

 Vrchní ovládací rukojeť zajišťuje obsluze optimální viditelnost a kontrolu

 Délka rukojeti je vhodná i pro pohyb do schodů 

 Vytvarovaný sedák z ABS 

 Prodlužovací zdvižné rukojeti v nožní části 

1

2

4

3

5

Kompaktní velikost  
při uskladnění 
Křeslo lze složit na výšku 20 cm 
a pohodlně tak uskladnit.

Podnožka Držák O2 lahve Spona na zavěšení IV infuze

Příslušenství Stair-PRO

nosnost
 227kg

Certifikace IEC-60601-1
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Model M-1
podvozek

MX-PRO  
přeprava bariatrických 
pacientů

MX-PRO R3 Power-PRO TL

Číslo modelu 6100 6083 6082 6550

Celková délka 197 cm 203 cm 203 cm 206 cm

Délka

Standardní 197 cm 203 cm 203 cm 194,3 cm

Minimální není k dispozici 157 cm 157 cm 139,7 cm

Celková šířka 56 cm 74 cm 58 cm 58 cm

Maximální nosnost 228 kg 385/725 kg8  295 kg 318 kg1

Rozsah výšky (po horní část 

nosítek)

Nejvyšší	úroveň 100 cm2 94 cm2 97 cm2 105 cm2

Nejnižší	úroveň 37 cm 34 cm 33 cm 36 cm

Hmotnost 53 kg5 50 kg5 37 kg5 66 kg3

Sklon opěradla zad 0° – 75° 0° – 73° 0° – 73° 0° – 75°

Doporučená výška  
nakládání

do 79 cm6 do 84 cm6 do 84 cm9

Model Power-PRO XT Power-PRO IT Performance-PRO XT

Číslo modelu 6506 6516 6086

Celková délka 206 cm 206 cm 203 cm

Délka

Standardní 206 cm 206 cm 203 cm

Minimální 160 cm 160 cm 163 cm

Celková šířka 58 cm 58 cm 58 cm

Maximální nosnost 318 kg1 318 kg1 318 kg

Rozsah výšky (po horní část 

nosítek)

	Nejvyšší	úroveň 105 cm2 105 cm10 107 cm2

	Nejnižší	úroveň 36 cm 36 cm 35 cm

Hmotnost 57 kg3 61 kg4 40 kg5

Sklon opěradla zad 0° – 73° není k dispozici 0° – 73°

Doporučená výška  
nakládání

do 91 cm6 do 91 cm6 do 86 cm7

Specifikace nosítek

 1 Nosnost 318 kg, při zvedání bez pomoci nosnost 226 kg. 

 2 Výška měřena od spodu matrace v místě sedadla k úrovni země.

 3 Nosítka se váží s jednou baterií, bez matrace a prvků pro omezení rizika pádu pacienta.
 4 Nosítka se váží s jednou baterií, bez inkubátoru.
 5 Nosítka se váží bez matrace a omezení možnosti pádu pacienta.
 6 Plošiny pro naložení můžete umístit do výšky 91 cm. Výška nakládání může být 66 až 91 cm.
 7 Výška nakládání může být 69,2 až 86,4 cm. 

 8 Nosnost 385 kg/725 kg v nejnižší pozici.
 9 Při výšce nakládání menší než 71 cm je doporučena sada pro výškový limit. Při výšce nakládání vyšší než 81 cm je doporučena sada pro výškový limit.
 10 Výška se měří od horní části nosítek ve středovém bodu k povrchu země.

 11  Maximální nosnost představuje hmotnost pacienta. Bezpečné pracovní zatížení 395 kg představuje součet celkové hmotnosti nosítka a hmotnosti 
pacienta. 

 12  Rozměry jsou měřeny od nejkrajnějších hran hlavního rámu. Údaje jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo. Převod je vypočítán před  
zaokrouhlením.

 13 Hloubky se měří při sklopených roztažitelných rukojetích.

 14  Maximální nosnost je celková hmotnost rozložená v souladu s lidskou anatomií. Sanitář při určování celkové hmotnosti výrobku musí vzít v úvahu 
hmotnost pacienta, vybavení a příslušenství.

 *   Splňuje	standardy	dynamického	crash	testu	pro	Power-PRO	XT	a	Performance-PRO	XT.
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Model Stair-PRO Stair-PRO Stair-PRO

Číslo modelu 6250 6251 6252

Výška 91 cm 91 cm 95 cm

Šířka 52 cm 52 cm 52 cm

Hloubka13 71 cm 71 cm 71 cm

Hloubka ve složeném stavu 20 cm 20 cm 20 cm

Hmotnost 9 kg 10 kg 14 kg

Maximální zatížení14 227 kg 227 kg 227 kg

 

Specifikace přepravních křesel12

Model Power-LOAD

Číslo modelu 6390

Délka

Celková 241 cm

Minimální 216 cm

Šířka 62 cm

Hmotnost

Celková hmotnost 96,5 kg

Souprava pro podlahovou desku 7,5 kg

Souprava pro ukotvení 10,5 kg

Souprava pro přepravu 30,5 kg

Souprava podvozku 48 kg

Maximální nosnost11 318 kg

Minimální požadované množství  
obsluhujících

Obsazená nosítka 2

Neobsazená nosítka 1

Doporučená výška nakládání 56 cm – 91 cm

Baterie Olověná kyselinová baterie 12 V, 5 Ah  
(6390-001-468)

Specifikace kotvícího systému nosítek Power-LOAD

Model Transfer Flat

Číslo modelu 6005-000-000

Velikost podložky v rozloženém  
stavu

Standardní 274 cm

Minimální 152 cm

Velikost ve složeném stavu

Délka 53 cm

Šířka 23 cm

Výška 23 cm

Hmotnost 4,5 kg

Maximální nosnost 725 kg

Specifikace pomůcek pro přemísťování pacientů

Model Speed-Sheet  
10 kusů v balení

Číslo modelu 6010-001-011

Velikost podložky v rozloženém  
stavu

Délka 183 cm

Šířka 60 m

Aktivační pásky 8

Cyklus použití Po aktivaci jednorázové použití

Maximální nosnost 318 kg

Specifikace balení

Obsah 10 plachet Speed-Sheet

Délka 32 cm

Šířka 22 cm

Výška 12 cm

Hmotnost, včetně 10 plachet  
Speed-Sheet

2 kg

Teplota skladování -20° - 40°C

Relativní vlhkost skladování 0% - 100%
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