
CHARAKTERISTIKA A VÝHODY
• Důmyslná, mnohoúčelová konstrukce, jejíž

obsluhu zvládne jeden pracovník 

• Patentovaný zámek rejdovacích koleček
umožňuje otáčení koleček i jejich zabloko-
vání pro přímou jízdu

• Dostatečná velikost koleček zajišťuje
bezpečný pohyb na všech typech terénu

• Standardní zámky koleček zabraňují
samovolnému pohybu nosítek

• Ergonomická konstrukce madel a držadel
s barevnými kódy mimořádně usnadňuje
manipulaci s nosítky

• Bezpečnostní pojistka nakládacího mecha-
nizmu zabraňuje pádu pacienta při nakládání 

• Snímatelné nosítko zajišťuje maximální
přizpůsobivost při transportu pacienta

• Polohovatelná nosítka odpovídají normě
BS EN-1789 a AS/NZS 4535

Ergonomická konstrukce madel a držadel

Tel  257 920 310 Více informací o M-1TM získáte u firmy Dowell sro.,
Volejte 257 920 310 nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese

dowell@dowell.cz

dowell@dowell.cz

Zamykací systém podhlavníku

TESTOVÁNO V SOULADU
S BS EN-1789



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

• Zamykací systém podhlavníku
• Ergonomická konstrukce madel a držadel
• Sedm poloh výškového nastavení
• Jednočlenná obsluha
• Najíždění nosítek do vozidla jištěné dvoustupňovou

bezpečnostní pojistkou 
• Zámek koleček podnožníku
• Reflexní nálepky 
• Dostatečná velikost koleček opatřených ložisky
• Protišokové nastavení polohovací části podnožníku
• Pojistky odjišťovacích pák
• Barevně rozlišené ovládací prvky
• Snímatelná ložná část
• Výsuvná odjišťovací zvedací držadla s jednoruční

obsluhou
• Speciální povrchová úprava rámu 
• Integrovaný systém tlumení nárazů
• Odlehčená, ale pevná hliníková konstrukce
• Jednoruční odjišťování, libovolné polohování,

pneumatické zvedání polohovatelného podhlavníku 
• Jeden čtyřbodový ramenní kurtovací pás 
• Dva pánevní kurtovací pásy 
• Údržba bez nutnosti mazání
• Možnost mytí tlakovou vodou

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ

• Svařovaná podpěrná antimikrobiální matrace Premium 
• Svařovaná podpěrná matrace
• Plochá matrace
• Nástavba pro hlavu s polštářkem 
• Polštářek (pouze u matrace Premium)
• Jednoruční odjišťování, sklápěcí boční madla
• Vysoce odolný, trojstupňový infúzní stojan

(na pravé či levé straně pacienta)
• Závlačkový systém DIN 
• Výsuvná zvedací držadla podhlavníku (podvozek)
• Jistící smyčka podnožníku 
• Jistící opěrka podnožníku 
• Držák pro vyměnitelnou kyslíkovou láhev

Videokazeta s návodem je dodávána ke každé
objednávce
Odpovídá BS EN-1789 a AS/NZS 4535

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Výška1 Pol. 1 Pol.2 Pol. 3 Pol. 4 Pol. 5 Pol. 6 Pol. 7

37 cm 62 cm 76 cm 88 cm 96 cm 100 cm 33 cm
14“ 24“ 30“ 35“ 38“ 39“ 13“

Délka 197 cm (77“)
Šířka 56 cm (22“)
Váha2 33 kg (74 lb)
Kolečka

Průměr 15 cm (6“)
Šíře 5 cm (2“)

Maximální nosnost 228 kg (500 lb)
Doporučená výška
při nakládání 69 – 79 cm (27“ – 31“)
Minimální počet členů obsluhy

Nosítka s pacientem 1
Nosítka bez pacienta 1

Doporučený upevňovací systém
Model 6372 center mount, straight guide
Model 6373 center mount, DIN guide
Model 6376 center mount,
straight guide w/o belts

NOSÍTKO
Poloha Poloha
naplocho s koleny

v semiflexi
Délka 190 cm (75“) 190 cm (75“)
Šířka 56 cm (22“) 56 cm (22“)
Výška 18 cm (7“) 18 cm (7“)
Váha 20 kg (43.5 lb) 22 kg (49 lb)
Maximální nosnost 228 kg (500 lb) 228 kg (500 lb)
Délka
výsuvných držadel 20 cm (8“) 20 cm (8“)
Polohovatelnost
Polohovatelná
část podhlavníku 0° – 75° 0° - 75°
Protišoková poloha – +17°
Polohovatelná
část podnožníku – 30°
1Výška ložné plochy v sedací části bez matrace.
2Váha standardní základní jednotky je bez přídavných zařízení.
Firma Stryker si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění

TESTOVÁNO V SOULADU
S BS EN-1789
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