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Stretcher SL zagotavlja varnost in udobje pacientom ter enostavno uporabo in vodenje 

medicinskemu osebju. 

Njegovo 8 cm debelo oblazinjenje nudi popolno udobje pacientom. Oblečeno je v 

biokompatibilen antistatičen PU material, ki je odporen na kri, urin, maščobe in razkužila. 

Varjeni in lepljeni šivi prispevajo k zagotavljanju visokih higienskih standardov, saj 

preprečujejo pronicanje tekočin v notranjost. 

Hidravlično nastavljanje višine omogoča velik razpon med 57 cm in 104 cm. Zaradi nizkega 
spodnjega položaja je olajšan dostop za paciente, osebje pa si lahko prilagodi na udobno in 
ustrezno višino za prevoz ali obravnavo pacienta.

Trdno podnožje, zaščiteno s popolnoma gladkim pokrovom iz ABS plastike, in standardna 

varna delovna obremenitev 250 kg zagotavljata popolno stabilnost vozička. 

Pacientovo varnost zagotavlja par trdnih in močnih varnostnih ograjic (patent EP 3496694 in 
US 11110019) in možnost Trendelenburg položaja v primeru ogroženosti. 

Vodenje vozička po bolnišničnih hodnikih je enostavno zaradi velikih antistatičnih koles s 
centralnim zavornim sistemom, ki omogoča, da se kolesa prosto vrtijo, se zaklenejo v eni smeri 

ali se zaklenejo vsa štiri hkrati. Del standardne opreme so tudi zložljivi ročaji za vodenje ob vzglavju 

in dodaten par fiksnih ročajev na nožnem delu. Gumirani odbojniki na vseh štirih vogalih vozička 

preprečujejo morebitno škodo na vozičku ali okolici, če pride do trka.
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… transportni voziček, ki ga odlikujeta preprost in 
funkcionalen dizajn

STRETCHER SL

Enostavne nastavitve
- plinski dvižniki omogočajo 

enostavno ročno nastavljanje 

delov ležišča

- nastavljivo vzglavje omogoča 

pol-sedeč položaj

- nastavljiv nožni del omogoča 

Trendelenburg položaj

Nastavljanje višine
- hidravlično, s pomočjo stopalke

- med 57 cm in 104 cm

- nizek spodnji položaj

Ročaji za vodenje
- po višini nastavljivi 

ročaji na vzglavju

- fiksni ročaji na 

vznožju

Varnostna ograjica
- zložljiva

- trdna in močna

- patent EP 3496694 in 

US 11110019

Podnožje
- zaščiteno s popolnoma gladkim pokrovom 

 iz ABS plastike

- varna delovna obremenitev 250 kg 

- velika antistatična kolesa s centralnim zavornim 

sistemom, ki omogoča, da se kolesa vrtijo prosto,  

se zaklenejo v eni smeri ali so blokirana

Oblazinjenje 
- 8 cm debelo oblazinjenje s spominsko peno 

za popolno udobje

- oblečeno v antistatičen PU material, odporen 

na kri, urin, maščobo in razkužila

- varjeni in lepljeni šivi preprečujejo pronicanje 

tekočin v notranjost

Odbojniki
- na vseh štirih vogalih

serijsko     opcijsko 

Oprema in dodatki

ST
RS

L-
65

trpežno antistatično nepropustno oblazinjenje (8 cm) 

nosilec za rolo papir – NZP2-SL

letev ob ležalnem delu, na vzglavju ali nožnem delu – LE2-S, LE-X-S, LE-X-Z

infuzijsko stojalo – SIF-X

nosilec za kisikovo jeklenko – O2-S (45 cm)

nosilec za kisikovo jeklenko – O2-S-L (55 cm)

antistatična kolesa s centralnim sistemom zaklepanja (Ø 150 mm)

varna delovna obremenitev 250 kg 
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