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Bring treatment to a higher level!

STRX-E STRX-H

varna delovna obremenitev 260 kg 260 kg

višina ležišča 57–98 cm 64–99 cm

znižana nastavitev višine (59–89 cm, Trendelenburg 12°) – LH-X ---

nedrseča blazina (debeline 6/8/10 cm) – MAT-6/8/10-X

blazina z ročaji (debeline 6/8/10 cm) – MAT-6H/8H/10H-X

ograjica ob ležišču

stranski odbojniki

ročaji za vodenje

zložljivi ročaji za vodenje – FPH-X

nosilec za rolo papir – NZP-X

stojalo za infuzijo – SIF-X

nosilec za kisikovo jeklenko (dolžini 45 cm ali 55 cm) – O2-X, O2-X-L

letev ob ležišču (par) – LE-X

letev pri vzglavju – LE-X-S

letev pri vznožju – LE-X-Z

gumirana kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 200 mm)

peto kolo – PK-X

antistatično kolo (kos) – AC-X

mizica za monitor – MH-X

polnilec za baterijo – CHR-X ---

dodatna baterija – BAT-X ---

Oprema in dodatki

Tehnični podatki

serijsko     opcijsko     ni na voljo ---
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hidravlično 
nastavljanje višine

električno 
nastavljanje višine



®®

STRETCHER

Ker vsaka sekunda šteje!

prostor za baterijo 

(pri električni izvedbi 

Stretcherja X)

črna antistatična blazina 

z lepljenimi in varjenimi 

šivi

gumirana kolesa

s centralnim zavornim 

sistemom (0 200 mm)

ograjica ob ležišču

(patent EP št. 3496694 

in US št. 11110019)

prostor za osebne stvari

ročaji za 

vodenje

stranski odbojniki

nožne stopalke za 

nastavljanje višine

nastavljanje 

nožnega dela (0°–30°)nastavljanje vzglavja 

(0°–90°)

mizica za monitor 

(opcijsko)

stojalo za infuzijo

(opcijsko)

5. kolo 

(opcijsko)

letev

(opcijsko)

Prost dostop za rentgenske preiskave

Ključni prednosti Stretcherja X sta velika ležalna površina, PREPUSTNA ZA RENTGENSKE ŽARKE, in 

optimalen DOSTOP RENTGENA ali C-ROKE z vseh strani ležišča. Omogočata hitrejše ukrepanje pri 

urgentnih pacientih, saj jih med preiskavami ni treba premikati.  Odlično dostopnost in prepustnost smo 

dosegli z INOVATIVNO DIAGONALNO OBLIKO PODNOŽJA (EP patent št. 3377017), ki postavlja nove 

standarde v razvoju urgentnih vozičkov.

Odlična vodljivost in okretnost

KRATKA MEDOSNA RAZDALJA olajša potiskanje vozička, njegovo obračanje in izogibanje oviram med 

vožnjo. STRANSKI ODBOJNIKI ščitijo voziček in okolico pred poškodbami.

ROČAJI ZA VODENJE so ergonomsko oblikovani in omogočajo zanesljiv prijem med vožnjo.

GUMIRANA KOLESA S CENTRALNIM ZAVORNIM SISTEMOM so nastavljiva z vseh strani in skrbijo 

za maksimalen oprijem ter optimalno vodljivost. Sistem omogoča prosto vrtenje koles, vožnjo v smeri ali 

blokado koles. Opcijsko lahko izberete PETO KOLO, ki dodatno poenostavi upravljanje vozička med vožnjo in 

obračanje na mestu.

Enostavno upravljanje

VIŠINO Stretcherja X preprosto nastavljate z nožnimi HIDRAVLIČNIMI ali ELEKTRIČNIMI STOPALKAMI, 
ki omogočajo tudi postavitev v Trendelenburg in Antitrendelenburg položaj. 
VZGLAVJE je ročno nastavljivo, model s štiridelnim ležiščem pa ponuja tudi sinhrono nastavljanje 

SEDALNEGA in NOŽNEGA DELA.  

Stabilna, trdna OGRAJICA (patent EP št. 3496694 in US št. 11110019) iz NERJAVEČE KOVINE na obeh 

straneh ležišča ščiti pacienta pred padcem. S ŠTEVILNIMI DODATKI lahko urgentni voziček opremite, da bo 

še bolje služil vašim potrebam. 

Čiščenje in vzdrževanje

BLAZINA je na voljo v treh različnih debelinah. Narejena je iz antistatičnega PU materiala, odpornega na 

kri, urin, maščobe in dezinfekcijska sredstva za lažje zagotavljanje ustrezne higiene. NEDRSEČA BLAZINA s 

protizdrsnim materialom na spodnji strani in dodatnimi žepki ob straneh preprečuje drsenje med preiskavami 

in pri nameščanju pacienta na stretcher. Za obravnave, pri katerih morate pacienta premikati skupaj z blazino, 

lahko izberete izvedbo Z ROČAJI in GLADKO SPODNJO POVRŠINO.

Podnožje je zaščiteno s POKROVOM iz upogljive ABS plastike z dodatnim PMMA premazom proti 

odrgninam za enostavno čiščenje in vzdrževanje. 

prost dostop za 
klasični rentgen ali 

C-roko

Izbirate lahko med 
stretcherjem na ELEKTRIČNI 

ali HIDRAVLIČNI pogon, 
z DVODELNIM ali 

ŠTIRIDELNIM 
LEŽIŠČEM.

Modeli

kratka 
medosna razdalja

odlična vodljivost
in okretnost

prepustnost za 
rentgenske žarke

95% 
pokritost 
pacienta


