
Bårvagnar i Prime-serien

Bildkvalitet.  
Ultimat åtkomst.  
Mobilitet.

Stryker Prime X
Bildtagningsbår



Stryker

Prime-lösningen,

nu med

röntgenkapacitet.

Utformad i samband med vårdgivare 
kombinerar Prime X kraven från ett 
flertal avdelningar – från akutavdelningen 
till röntgen till patienttransporter inom 
en enda plattform och hjälper dig att ge 
kontinuerlig vård med minimala avbrott. 
Stryker Prime X har utformats för att 
garantera din säkerhet och effektivitet, 
samtidigt som den förbättrar upplevelsen 
för patienten.   

•	 Stryker Prime X har en viktkapacitet  
på 317 kg i kombination med många  
olika mobilitetslösningar och hjälper 
till vid hanteringen av tunga patienter 
och långa transportsträckor.

•	 Strykers dubbeldäckardesign med 
ClearView-teknik kombinerar en  
åtkomst som är enastående med 
en röntgenbordsliknande bildkvalitet, 
vilket minskar behovet av patientför-
flyttningar.

Resultatet? Ökad säkerhet, osannolik 
effektivitet, bättre utfall.

Elektrisk lyftanordning
Med den elektriska lyftanord-
ningen behöver du bara vidröra 
pedalen för att höja vagnen. 
Finns på modeller med Fifth 
Wheel  och Big Wheel.

Låg höjd och skjutbara 
sidoräcken
61 cm låg höjd och skjutbara 
sidoräcken bidrar till säker  
och komfortabel placering,  
upptagning och förflyttning  
av patienten.

ClearView-teknik 
Strukturellt skum omgärdat av 
två lager med ABS-komposit 
ger en bildkvalitet som är  
jämförbar med röntgenbordens.

Pneumatiskt ryggstöd 
Vårdgivaren kan höja ryggstödet 
utan risk för att dyra kassetter  
och detektorer skadas.

Öppen utformning 
Underlättar för enkel och  
noggrann rengöring.

Kraven på vårdpersonalen har  
aldrig varit större – stigande antal 
sjukhusbesök, tyngre patienter, långa 
transporter och förväntningar på att 
klara jobbet med mindre personal. 
Men när akutmottagningen på ett 
sjukhus får in en sjuk eller skadad 
patient kan en effektiv diagnos och 
behandling i god tid vara avgörande 
för att rädda liv.



Stryker Prime X  
med Fifth Wheel
Stryker Prime X finns med ett 
utdragbart femte hjul som ger 
kontrollerade dragkrafter och 
hörnpasseringar.

Fyrsidig broms och  
hydraliska reglage
Bromsarna på samtliga  
svänghjul låser både rotation 
och vridning för överlägsen 
säkerhet. Bromsar och  
hydraliska reglage finns på 
alla fyra sidorna för snabb och 
enkel åtkomst.

OBS! Alla alternativ finns inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala representant för information om utbudet  

i det land du befinner dig. Zoom motordrivet alternativ väntar på klartecken enligt FDA del 510 (k), och är inte till salu.

Stryker 

Prime X

är mobil

Strykers Prime X-serie är lösningen 

på långa transporter, tunga patienter, 

lutande golvytor och ramper. Med tre 

olika mobilitetsalternativ kommer du 

att hitta den lösning som passar bäst 

för era behov. Stryker Prime X 
med Big Wheel
Mobilitetsalternativet Big Wheel  
kan minska kraftansträngningen  
vid start med upp till 50 procent och 
vid styrning med upp till 60 procent.

Stryker Prime X med 
Stryker Zoom motordrivet 
system
Stryker Prime eliminerar i princip 
all manuell kraftansträngning med 
Stryker Zoom motordriven teknik.



Fasade kanter och visuella 
riktningsguider gör placeringen 
av kassetten för patienten enkel.

Prime X ger en röntgenbordsliknande bildkvalitet och minskar 

behovet av att förflytta patienten. 

Dubbeldäckarutformningen gör att kassetter kan 

placeras på alla platser under patienten, från huvud 

till fötter och sida till sida. Den öppna utformningen 

är kompatibel med den senaste digitala tekniken och 

rymmer så gott som alla kassettstorlekar. 



Strykers exklusiva ClearView-teknik ger  

en oerhört stark, lättviktig yta som ger en  

röntgenbordsliknande bildkvalitet.  

Obehindrad åtkomst och ett stort avbildningfönster 

ger dig snabbt fler av de bilder du behöver,  

första gången.



Vårdrelaterade skador är kostsamma 

för vårdorganisationer och kan förkorta 

tiden i arbetslivet. Många skador inträf-

far under transport, vid ompositionering, 

lyft eller förflyttning av patienter.

 

Genom att införliva ergonomisk och  

elektrisk funktionalitet är Stryker Prime X  

utformad för att bidra till minskade  

ansträngningar och risker som förknip-

pas med långa transporter och tunga 

patienter.

För röntgenpersonal hjälper den  

röntgenbordslika bildkvaliteten med  

en obehindrad, 360-graders kassettåt-

komst och stora avbildningsfönster att 

eliminera ompositionering och onödig 

förflyttningar.

Tar  

hand om 

vårdgivaren

Strykers fallstudier visar:

Årliga skadekostnader på 
medicinsk/kirurgisk avdelning1
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Med högre volym och  

tyngre patienter är trans-

porter en större utmaning 

än någonsin tidigare. 

Zoom kan minska 
skadefrekvensen 
hos vårdperson-
alen med upp till  
98 procent, vilket 

innebär avsevärda bespar-

ingar.

Procentuell andel av transporter 
av en enda person2
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Stryker Prime minskar stress 

och belastning vid dagliga 

patienttransporter genom att 

effektiviteten ökas 
med hjälp av Zoom 

och ger dig mer tid att ägna 

dig åt dina patienter. 

Kraft som krävs för att flytta bårvagnen3
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Stora hjul

Svänghjulen i 90 grader

Fem hjul

Att dagligen skjuta fram, dra 

och styra bårvagnar med 

konventionella svänghjul 

kan slita på ryggen. Stora 
hjul minskar  
kraftansträngningen 
för styrning med 
upp till 60 procent 
och för start med 
upp till 50 procent.



Tillbehör  

& tillval

IV-stativ med anslutning  Ger mångsidighet 

som en separat stödenhet, men kan också mon-

teras direkt på Stryker Prime för säkerhet.

Defibrillatorbricka  Stark och lättmonterad, 

perfekt placerad som stöd för extrautrustning, 

utan att vara i vägen.

Utdragbar serverings-/ 

instrumentbricka Lätt att placera på 

sidoräckena, skapar utrymme för journaler och 

instrument eller för att öka patientens komfort.

Fottavla/journalhållare  Praktisk förvaring 

för journaler och papper.

Skjuthandtag i fotänden  Tillval för större 

underlättning och manövrering.
Förlängning till fottavlan  En mångsidig 

fottavla som kan placeras i fyra lägen och  

även kan konfigureras för att öka patientytan, 

anpassas för att stödja extrautrustning eller 

placeras som en vinklad journalhållare.

IV-stativ  Lättanvänd, praktisk hållare för  

IV-flaskor. Finns i längder med två eller tre steg. 

 

Avbildade: tre steg till vänster, två steg till höger.

Uppfällbara skjuthandtag  Placerade för 

att vara lätta att använda när de behövs. Helt 

dolda när de inte behövs.

Grindskydd  Det finns grindskydd för ökad 

säkerhet och komfort.

Lodrät hållare för syrgasflaska  Denna 

hållare använder IV-uttaget för ökad  

bekvämlighet, flexibilitet och tillgänglighet.

Underredsmonterad hållare för syrgas-

flaskor Syrgasflaskan monteras på underredet 

istället för på basen för att minska behovet av 

obekväma böjningar, lutningar och lyft.



Ledbyten

Trauma, extremiteter & missbildningar 

Kraniellt, överkäke & ansikte

Ryggrad

Biologirelaterade produkter

Kirurgiska produkter

Neuro & ÖNH

Ryggradsingrepp

Navigering

Endoskopi

Kommunikation

Bildtagning

Patientvård & hantering av utrustning

Akutsjukvårdsutrustning

Stryker Sweden 
Stryker AB 
Krusegatan 19 
Box 50425 
202 14 Malmö 
Sverige 
 
Phone : +46 (0)40 691 81 00 
Fax :  +46 (0)40 691 81 90

www.stryker.se

Detta dokument är endast avsett för användning av sjukvårdpersonal.

Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen professionella, kliniska bedömning för att bestämma om han/hon 
skall använda en viss produkt för behandling av en viss patient. Stryker lämnar ingen medicinsk rådgivning och  
rekommenderar att kirurgen får utbildning i användningen av alla enskilda produkter innan han/hon använder dem 
vid ett ingrepp.

Den information som presenteras är avsedd att demonstrera bredden i Strykers produktutbud. Vårdpersonalen  
måste alltid studera bipacksedeln, produktetiketten och/eller bruksanvisningen innan han/hon använder en produkt 
från Stryker.

Det kan hända att produkter inte finns tillgängliga på alla marknader, eftersom utbudet är beroende av reglerande 
och/eller medicinsk praxis på enskilda marknader. Kontakta din Stryker-representant om du har frågor om utbudet av 
Stryker-produkter i ditt område. 

Stryker Corporation eller dess divisioner eller dotterbolag äger, använder eller har ansökt om följande varumärken 
eller tjänstemärken: Big Wheel, ClearView, Prime, Prime X, Stryker and Zoom. Alla andra varumärken är  
varumärken som tillhör sina respektive ägare eller innehavare.

Ovan nämnda produkter är CE-märkta i enlighet med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
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