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Stretcher X2

Še vecč varnosti in udobja za paciente

Pacientom Stretcher X2 nudi še več varnosti in udobja, saj smo že pri njegovi zasnovi postavili 

pacienta na prvo mesto. Voziček lahko spustite zelo nizko, tja do 52 cm (+ blazina) in s tem 

pacientom olajšate nameščanje na transportni voziček. Varnostne ograjice iz nerjavečega jekla 

so zaradi patentirane rešitve še močnejše in enostavnejše za čiščenje. Raztezajo se ob skoraj celotni 

dolžini stretcherja in zagotovljajo popolno varnost pacienta. Z različnimi modeli blazine boste lahko 

poskrbeli, da bodo pacienti deležni prave podpore in udobja v času, ki ga bodo preživeli na ležišču.

Zanesljiv in fleksibilen

Naslednja generacija urgentnih vozičkov X bo pripomogla k še boljšemu pretoku pacientov na urgentnih 

oddelkih. Medicinskemu osebju namreč omogoča, da so pri svojih nalogah lahko učinkovitejši. 

Pedala za hidravlično nastavljanje višine sta na obeh straneh vozička. Da bi lahko hitro reagirali v 

kritičnih situacijah, se položaj Anti/Trendelenburg enostavno nastavlja z nožnimi stopalkami, roke 

pa ostanejo proste. Vzglavje vozička lahko dvignete do 85° in pacientu olajšate dihanje ali pa mu 

ponudite le več udobja. Pri 4-delnem modelu transportnega vozička se dvigne tudi nožni del do 
27° s kolenskim naklonom -5°, kar še poveča udobje in pospeši prekrvavitev. Ker se deli stretcherja 

nastavljajo s pomočjo plinskih vzmeti, za dvig in spust ni potrebno veliko moči. Pacientove osebne 
stvari lahko odložite na prostor, ki je integriran na podnožju. Pod vzglavjem pa je kot dodatna 

oprema na voljo tudi manjši shranjevalni prostor, namenjen tablicam, napravam ali dokumentom.

Lahek in izjemno vodljiv

Stretcher X2 s svojo standardno opremo in dodatki omogoča medicinskemu osebju lažje vodenje vozička. 

Je kar 18 kg lažji od predhodne X generacije in je z varno delovno obremenitvijo 320 kg izjemno 

stabilen. Standardno je opremljen s štirimi veliki kolesi, od katerih je eno smerno in antistatično. Če dodate 

še peto kolo, ki je na voljo kot dodatek, bo vodenje vozička Stretcher X2 in obračanje na mestu res 

enostavno tudi, če ga peljete sami. Centralni zavorni sistem upravljate s pomočjo nožnih stopalk, ki so 

standardno nameščene na obeh koncih vozička. Stopalke na vseh štirih straneh so na voljo opcijsko 

in mogočajo še večjo fleksibilnost. Med vožnjo vam bodo ročaji za vodenje, ki se nahajajo na vzglavju in 

pri vznožju vozička, zagotovili dober in varen oprijem. Zložljivi ročaji, ki so na voljo kot dodatna oprema, 

vam omogočijo, da lažje dostopate do pacienta med obravnavo. Na vseh štirih vogalih transportnega 

vozička so nameščeni tudi odbojniki, ki preprečujejo morebitne poškodbe vozička ali okolice.
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STRETCHER X2 - 
hydraulic 

Enostavno nastavljanje
- deli ležišča so ročno nastavljivi s pomočjo plinskih vzmeti

- vzglavje se dvigne do 85°

- pri 4-delnem modelu se nožni del dvigne do 27° 

 s kolenskim naklonom -5°

Hidravlično nastavljanje višine
- med 52 in 82 cm z nožnimi stopalkami na obeh straneh

- nizek spodnji položaj za lažjo namestitev

- Anti/Trendelenburg položaj -18°, s preprostim pritiskom na 

nožni stopalki

Ročaji za vodenje
- trden in ergonomski oprijem

- na vzglavju in vznožju vozička

- zložljivi ročaji opcijsko

Ograjica ob ležišču
- zložljiva, trdna in močna

- patent EP 3496694 in US 11110019

Podnožje
- varna delovna obremenitev 320 kg

- prostor za pacientove osebne stvari (13,5 l), 

integrerian v pokrov podnožja

- primeren za klančine naklona do 5° 

(z višinsko razliko 78 mm na 1 m)

Antistatična blazina 
- nedrseča blazina z ježki ali blazina z ročaji 

- za popolno podporo in udobje: 

 responsive (6 cm), comfort (8 cm) in extra comfort (10 cm)

standardno     opcijsko 

Oprema in dodatki
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varna delovna obremenitev 320 kg

hidravlično nastavljanje višine (52-82 cm)

vgrajen prostor za shranjevanje pacientovih osebnih predmetov v pokrov 
podnožja (13,5 l)

ograjica ob ležišču

centralni zavorni sistem s stopalkama na vznožju in vzglavju – SER-2CK-X2

centralni zavorni sistem s stopalkami na vseh štirih straneh – 4CK-X2

ročaji za vodenje na vzglavju in vznožju – SER-PH-X2-S, SER-PH-X2-Z

zložljivi ročaji za vodenje – FPH-X2-S, FPH-X2-Z

smerno antistatično kolo, Ø 200 mm – SER-SK-X2

peto kolo, Ø 100 mm (1 kos) in dodatno antistatično kolo, 
Ø 200 mm (1 kos) – PK-X2

letev pri vzglavju, na vznožju, ob ležalnem delu – LE-X2, LE-X2-S, LE-X2-Z

nosilec za rolo papir – NZP-X2

stojalo za infuzijo (1 kos)– SIF-X

nosilec za kisikovo jeklenko – O2-X2 (45 cm),  O2-X2-L (55 cm)

antistatično kolo (1 kos) – AC-X2

prostor za osebne stvari ali monitor pod vzglavjem (6,5 l) – POM-X2

blazina z ročaji responsive (6 cm) – MAT-6H-X2

blazina z ročaji comfort (8 cm) – MAT-8H-X2

blazina z ročaji extra comfort (10 cm) – MAT-10H-X2

nedrseča blazina mattress responsive (6 cm) – MAT-6-X2

nedrseča blazina comfort (8 cm) – MAT-8-X2

nedrseča blazina extra comfort (10 cm) – MAT-10-X2

verižica za antistatično razelektritev – STE-X2

konektor za izenačitev potencialov – PPEQ

Stojalo za infuzijo
- opcijsko

- nastavljivo po višini

- enostavna pritrditev na 

klik na vseh štirih vogalih

Prostor za monitor
- opcijsko pod vzglavjem

- 6,5 l prostor za dokumente, 

tablico in naprave

Centralni zavorni sistem koles
- stopalke za nastavljanje koles na vzglavju 

in vznožju vozička standardno, opcijsko 

na vseh štirih straneh 

- smerno antistatično kolo standardno

- 5. kolo opcijsko
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Modela: 

STRX2-H2 (2-delni voziček)

STRX2-H4 (4-delni voziček)


