
En idealisk kirurgstol

Surgistools anpassningsbara sitskonfigurationer och helt justerbara ryggstöd och
armstöd ger det stöd som behövs för just dina positioneringsönskemål. Överlägsen
åtkomst till pedalen och en stabil, men ändå mobil design är en kombination som
ger enastående klinisk funktion.

Trebent bas ger överlägsen
kontroll och åtkomst till pedalen

Skumgummisits med dubbel 
densitet och justerbart ryggstöd 
för maximalt stöd

Stoppade armstöd som tillval 
ger möjlighet till mångsidig 
positionering och stabilitet

Flera olika sitskonfigurationer 
erbjuder anpassad komfort

Surgistool

Kilformad sitsTårformad sits Sadelsits (tillval)



Standardfunktioner

• Inställningsbart konturerat ryggstöd
• Skumgummisitskuddar med dubbel densitet
(utom sadelsitsalternativet)

• Fotstyrd, hydraulisk trebent bas
• Låssystem på framsidan
• Värmeformat plastöverdrag
• Tårformad eller kilformad sits

Surgistool®

Specifikationer

• Modellnummer 830
• Viktkapacitet 136 kg (300 lbs)
• Höjdintervall

Hög 72 cm (28,5 tum)
Låg 53 cm (21 tum)

• Höjdområde med höjningssats
Hög 77 cm (30,5 tum)
Låg 58 cm (23 tum)

• Sitstyp Tårformad
Kilformad
Sadelsits

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

• 5 cm (2 tum) höjningssats
• Sadelsits
• Inställningsbart armstöd 

Tillvalsfunktioner

Tårformad sits Kilformad sits Sadelsits (tillval)

Detta dokument är endast avsett för vårdpersonal.

En kirurg 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 på Strykers produktutbud. En kirurg 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. Kontakta din representant för Stryker om du har 
frågor om tillgängligheten till Strykers produkter i ditt område.

Stryker Corporation eller dess divisioner eller dotterbolag äger, använder eller har ansökt om följande varumärken
eller tjänstemärken: Surgistool, Stryker.Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare eller innehavare.

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