
Dubbla våningar gör att kassetten kan  
justeras i förhållande till patienten. 

Öppen struktur gör att nästan alla  
kassettstorlekar får plats.

Fasade kanter och riktningsguider på 
kassettplattformen bidrar till att kassetten kan 
läggas på plats snabbt och enkelt. 

Elektrisk lyft gör att bårvagnen enkelt kan 
höjas genom att trampa på pedalen.

317 kg viktkapacitet räcker även för de 
tyngre patienterna.

Vinklat ryggstöd och fotsektion ger full 
tillgänglighet till de dubbla våningarna för enkel 
rengöring.

Skjutbara sidogrindar ger exceptionell 
täckning och passas smidigt in under underredet 
när de inte används, så att lateral avbildning 
kan göras utan hinder.

Stryker Prime X 
Bårvagn för röntgen
Bildkvalitet.  
Tillgänglighet.  
Mobilitet.

Prime X ger 360 graders 
tillgänglighet för att det ska 
gå snabbt och enkelt att lägga 
kassetten på plats vid avbildning 
av hela kroppen.

Prime X erbjuder avancerade 
mobilitetslösningar, exempelvis 
Big Wheel, som reducerar 
skjutkraften och gör bårvagnen 
mer lättmanövrerad, eller Zoom 
Motorized Drive-systemet,* som 
i praktiken eliminerar manuell 
skjutning.

ClearView-tekniken i kombination 
med de dubbla våningarna ger 
den bildkvalitet man förväntar sig 
av ett röntgenbord tillsammans 
med bekvämligheten hos en mobil 
plattform.

Stryker Prime X ger samma säkerhet och  
effektivitet som en bårvagn från Stryker  
Prime-serien – nu med ClearView-teknik.  
Patientplattformens unika utformning med dubbla våningar  

gör det möjligt att placera kassetter var som helst under patienten, 

från huvud till fot och från sida till sida. Den öppna strukturen 

gör att nästan alla kassettstorlekar får plats. Den här mångsidiga 

lösningen hjälper vårdpersonal att tillhandahålla utomordentlig 

patientvård över hela sjukhuset genom att kombinera en mobil 

plattform med överlägsen bildkvalitet.

*Inväntar 510(k)-godkännande, finns ännu inte på marknaden.
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Stryker Prime X 
Bårvagn för röntgen

Standardfunktioner
• ClearView-teknik

•  Värmeformad ABS-bas med extra 
stor förvaringsbricka

•  Kapacitet för 317 kg 

•  76 cm bred patientyta med 7,6 cm 
Enhanced Comfort-madrass 

•  Hållare för syrgasflaskor monterad 
på underredet 

• Inbyggd överflyttningsskiva 

•  Kan tvättas i maskin (endast 1105C och 1115X)

•  Centrerat låssystem för alla fyra hjulen 
med aktivatorer i båda ändarna

•  Dubbla sidomonterade hydrauliska 
fotreglage med gemensam 
sänkningspedal

•  Skjutbara sidogrindar med inbyggda 
skjut-/draghandtag i fotändan 

•  4 inbyggda IV-uttag

•  +/- Trendelenburg 

•  20 cm Omni Surface-hjul med 
inbyggda hjulskydd 

•  Pneumatiskt ryggstöd/stationär fotända

•  Steglös hydraulik

•  Broms/styrreglage i båda ändar 

•  2 års garanti

1105X: Alla standardfunktioner plus

•  Fifth Wheel-styrning 

1115X: Alla standardfunktioner plus 

•  Big Wheel-styrning 

1125X: Alla standardfunktioner plus

•  Zoom Motorized Drive System  
[Inväntar 510(k)-godkännande, finns inte ännu på 
marknaden]

Tillvalsfunktioner
•  10 cm Enhanced Comfort-madrass

•  10 cm Ultra Comfort-madrass

•  Fyrsidiga broms- och styrreglage 
(endast 1105 och 1115)

Specifikationer 76 cm underrede

Modellnummer 1105X (Prime X med Fifth Wheel)*  
  1115X (Prime X med Big Wheel)*  
  1125X (Prime X med Zoom Drive)* 

Total längd

 (1105X och 1115X) 216 cm

 (1125X) 218 cm 

Total bredd

 Sidogrindar uppe 96,5 cm

 Sidogrindar nere (1105X och 1115X) 77,5 cm 

 Sidogrindar nere (1125X) 78,7 cm 

Patientyta 76 x 191 cm 

Viktkapacitet 317 kg

Höjdintervall

 Hög 94,6 cm

 Låg (1105X och 1115X) 61 cm 

 Låg (1125X) 66,68 cm

Positionering av underredet

 Ryggstöd 0°– 90°

 Fotsektion 0°– 40°

 Trend./omvänd trend. (1105X och 1115X) ±17° 

 Trend./omvänd trend. (1125X) ±16°

Sidogrindar 36 x 147 cm

Hjuldiameter 20 cm

EMC  IEC 60601-1-2

Garanti

Två år på delar, arbete och resor

Stryker förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan särskilt meddelande därom.

•  Uppfällbara skjuthandtag (endast 1105 

och 1115)

•  Tresidiga hydrauliska reglage  
(endast 1105X och 1115X)

• Defibrillatorbricka

•  Defibrillatorbricka/förlängningsdel för 
fotända/journalyta 

•  Frikoppling av sidogrindarna i båda 
ändar

• Fottavla/journalhållare

• IV-vagn

•  IV-stativ (permanent, vikning i två 
eller tre steg) 

• Serveringsbricka

1105X 1115X 1125X

Detta dokument är endast avsett för användning av sjukvårdpersonal.

Vårdpersonalen 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 vårdpersonalen 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 är tillgängliga på alla marknader, eftersom tillgängligheten är beroende av reglerande och/eller medicinsk praxis på 
enskilda marknader. Vänligen kontakta din Stryker-representant om du har frågor om tillgängligheten till Stryker-produkter i ditt område.

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

Ovannämnda produkter är CE-märkta i enlighet med direktiv 93/42/EEC för medicinska enheter.

• Hållare för serveringsbricka/fottavla 

• Grindskydd

• Upprätt hållare för syrgasflaska

•  Patientremmar

•  Motordriven lyft  
(endast 1105C och 1115X)
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