Technische kaart – Stretcher X4 code: STRX-H/E2
Afbeelding

Afmetingen stretcher:
Lengte:
2200 mm
Lengte bank: 2020 mm

De bank is ook in 2 andere kleuren beschikbaar, maar zijn niet
antistatisch;

Breedte bank:
Hoogte H4:
Hoogte E4:

 lichtgrijs
 navy-blauw

640 of 740 mm
640 / 990 mm
570 / 980 mm

Lengte hoofddeel:
Lengte zitdeel:
Lengte beendeel:
Lengte voetdeel:
Afmetingen

730 mm
270 mm
460 mm
560 mm

Basisonderhoud
Volg de schoonmaakinstructies.
Batterij
E4 (elektrisch)
Voor het in hoogte verstellen van
het E4-bed is er een Linak systeem met batterijen. De oplaadtijd in de oplader is 4 uur. Er zit
een rode stop-knop op in geval
van nood.
Output: 240 V
Veiligheidsklasse: IPX5
Capaciteit: ong. 60 op en neer
bewegingen
IEC60601-1:2005 3e editie
IEC62133 2e editie
Belastbaarheid
Maximaal belastbaar gewicht:
260 kg

4-delig
De stretcher E4 is elektrisch (batterijen) in hoogte verstelbaar
door middel van een voetbediening.

Eigen gewicht
H4:
+/- 145 kg
E4:
+/- 139 kg
Garantie
1 jaar.
(batterij 3 jaar)

Materialen
 Staal gecoat onderstel met
kunststof afdekkappen
 Handmatig verstelbaar hoofddeel, tussen 0 en 90°
 Handmatig verstelbaar voetdeel, tussen 0 en 30°
 Trendelenburg stand 15°
 Geschikt voor X-ray en C-arm.
 Afneembare bekleding
 Stalen veiligheidshekwerk
 Wielen ø 200 mm, met centraal remsysteem (5e wiel optioneel)
 Diverse optionele accessoires
Schoonmaakinstructies
Schoonmaken met zacht sopje,
daarna afdrogen.
Desinfecteren:
Verontreinigde plek schoonmaken met sop en droog maken.
Dan desinfecteren en door de
lucht laten drogen.
Desinfecteer niet vaker dan
noodzakelijk. Het materiaal is er
wel tegen bestand, maar niet
tegen overmatig gebruik hiervan.
Stof- en waterdichtheid
Urine-, bloed-, zweet-, schimmelbestendig, waterdicht, milieuzorgsysteem SO 14001.

Kleuren
Zwart (antistatisch), standaard.
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Toepassing
Stretcher met verstelbaar hoofddeel en hekwerk rondom tegen
het uitvallen. De zijkanten kunnen ingeklapt worden om dichter
en gemakkelijker bij de patiënt te
komen.

95% van het lichaam kan gescand
worden.

Bij technische problemen
Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11
(tijdens kantooruren)

Onderin bevindt zich een kleine
opslagruimte voor het opbergen
van persoonlijke spullen van de
patiënt.
De stretcher is geschikt voor een
C-arm en X-ray.

Verplaatsen
Goed te verplaatsen dankzij de 4
grote wielen en bumpers.
Wettelijke conformiteit
 CE keurmerk: 93/42/EEC voor
medische apparaten
 ISO 9001: 2008 gecertificeerd
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