
Lift Assist-ryggstödet har en tårformad sitsdesign 
som använder patientens egen vikt för att höja 
sängens huvudände samtidigt som patienten 
skyddas mot stötar.

Stryker Prime 
             -serien

Mobil. Säker. Effektiv.

Strykers bårvagnar i Prime-serien är mycket mobila och användarvänliga och har 
utformats för att i hög grad minska den fysiska belastningen på vårdpersonalen och 
samtidigt förbättra patientvård och -komfort. Avancerade mobilitetsalternativ som 
Zoom motordrivet system och Big Wheel gör transporten av tunga patienter lätt  
och elektriska funktioner ger patienterna möjlighet att justera sina lägen utan att 
behöva be personalen om hjälp. Strykers Prime-serie är fullt utrustad och mycket 
konfigurerbar och ger dig möjlighet att skapa den idealiska lösningen för dina behov. 

Elektriska funktioner ger patienterna kontroll.Zoom motordrivet system och Strykers Prime 
bårvagnar eliminerar bokstavligen behovet av 
manuellt skjutande.

Big Wheel kan minska startkraften med upp 
till 50 procent och styrkraften med upp till 
60 procent.

Avancerad mobilitet med tillvalen  
Big Wheel eller Zoom motordrivet  
system bidrar till att göra  
transporterna säkra och effektiva 

Eldriven bas och underrede som  
tillval 

Pioneer-madrassen ger överlägsen 
tryckfördelning och komfort

Kan tvättas i maskin och klarar  
318 kg 



Standardfunktioner
•  Värmeformad ABS-bas med förvaringsbricka 

med extra kapacitet
• Kapacitet för 318 kg
•  66 cm bred patientyta med 

8 cm Enhanced Comfort-madrass
• Mindre än 53 cm hög
• Inbyggd instrumentbricka
• Hållare för syrgasflaskor monterad på underredet
• Kan tvättas i maskin (endast 1105 och 1115)

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

•  Dubbla sidomonterade hydrauliska fotreglage 
med gemensam sänkningspedal

•  Skjutbara sidoräcken med inbyggda 
skjut-/draghandtag i fotänden

• 4 inbyggda IV-uttag
• +/- Trendelenburg
•  20 cm Omni Surface-hjul med inbyggda  

hjulskydd
• Pneumatiskt ryggstöd/stationär fotände
• Steglös hydraulik
• Broms/styrreglage i båda ändar
1105: Alla standardfunktioner plus

• Styrning med femte hjul
1115: Alla standardfunktioner plus

• Big Wheel-styrning
1125: Alla standardfunktioner plus       C-US UL

• Zoom motordrivet system

Specifikationer 66 cm underrede 76 cm underrede
•  Modellnummer 1105 (Prime med fem hjul) 1105 (Prime med fem hjul) 
   1115 (Prime med Big Wheel) 1115 (Prime med Big Wheel) 
   1125 (Prime med Zoom) 1125 (Prime med Zoom)

•  Total längd   
 (1105 och 1115) 216 cm (85 tum) 216 cm (85 tum)
 (1125) 218 cm (86 tum) 218 cm (86 tum)
•  Total bredd
 Sidoräcken uppe 86,4 cm (34 tum) 96,5 cm (38 tum)
 Sidoräcken nere (1105 och 1115) 76,8 cm (30,25 tum) 77,5 cm (30,5 tum)
 Sidoräcken nere (1125) 76,8 cm (30,25 tum) 78,7 cm (31 tum)
•  Viktkapacitet 318 kg (700 lbs) 318 kg (700 lbs)
•  Höjdintervall
 Hög 86,4 cm (34 tum) 86,4 cm (34 tum)
 Låg (1105 och 1115) 53 cm (20,75 tum) 53 cm (20,75 tum)
 Låg (1125) 58 cm (23 tum) 58 cm (23 tum)
•  Positionering av underredet
 Ryggstöd 0° – 90° 0° – 90°
 Knästöd 0° – 40° 0° – 40°
  Trend./omvänd trend. ±17° ±17° 

(1105 och 1115)

  Trend./omvänd trend. ±16° ±16° 
(1125)

 Maximal vinkel 87,5° 87,5°
•  Patientmadrass 66 x 191 cm (26 x 75,25 tum) 76 x 191 cm (26 x 75,25 tum)
•  Sidoräcken 36 x 147 cm (14 x 57,75 tum) 36 x 147 cm (14 x 57,75 tum)
•  Hjuldiameter 20 cm (8 tum) 20 cm (8 tum)
Garanti
• Ett år på delar, arbete och resor
Stryker förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan särskilt meddelande därom.

Tillvalsfunktioner Elektriska funktioner

Stryker Prime 
     -serien

• 76 cm (30 tum) bred patientyta
• 10 cm (4 tum) Enhanced Comfort-madrass
•  10 cm (4 tum) eller 13 cm (5 tum) Ultra 

Comfort-madrass
• Pioneer tryckfördelande madrass
•  Fyrsidiga broms- och styrreglage  

(endast 1105 och 1115)

• Uppfällbara skjuthandtag (endast 1105 och 1115)

• Knee Assist vevfritt hydrauliskt knästöd
•  Exklusivt Lift Assist-ryggstöd designad med 

tårformad sits
•  Tresidiga hydrauliska reglage  

(endast 1105 och 1115)

• Defibrillatorbricka

•  Defibrillatorbricka/förlängningsdel för  
fotänden/journalyta

• Frikoppling av sidoräckena i båda ändar
• Fottavla/journalhållare
• IV-vagn
• IV-stativ (permanent vikning i två eller tre steg)

• Serveringsbricka
• Hållare för serveringsbricka/fottavla
• Kuddar till sidoräcken
• Hållare för stående syrgasflaska
• Remmar
• Inbyggd överflyttningsskiva

• Eldrivet alternativ (endast 76 cm bredd)
• Elektriska patientreglage
• Sköterskereglage i fotänden
• Eldriven lyftning (endast 1105 och 1115)

1105 1115 1125

Detta dokument är endast avsett för användning av sjukvårdpersonal.

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 i Strykers produktutbud. En 
kirurg måste alltid konsultera bipacksedeln, produktetiketten och/eller bruksanvisningen innan han/hon  
använder någon produkt från Stryker.

Det kan hända att produkter inte är tillgängliga på alla marknader på grund av att tillgängligheten 
är beroende av reglerande och/eller medicinsk praxis på enskilda marknader. 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 tjänstemärken: Big Wheel, Chaperone, Glideaway, Knee Assist, Lift Assit, Omni  
Surface, Pioneer, Stryker, Stryker Prime samt 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.
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