
Eenvoudig met één hand te bedienen  
verstelbare voetsteunen 

10 cm dik ultracomfortmatras voor  
een uitstekende ondersteuning 

De afgedichte matras en de strakke 
lijnen voorkomen vloeistoflekkage

Het compacte ontwerp met de 
opklapbare duwbeugels en het 
inklapbare vijfde wiel verbeteren de 
manoeuvreerbaarheid

Gynnie combineert de bekende duurzaamheid en 
kenmerken van een standaard Stryker-stretcher 

met een superieure OB/GYN-functionaliteit. Deze multifunctionele 

stretcher is ideaal voor bekkenonderzoeken en algemeen 

gebruik op de hele SEH. 

Schuif de voetsteunen uit,  
positioneer de patiënt en klap  
het voetgedeelte neer zodat het 
bekken goed toegankelijk is.

Gynnie kan geconfigureerd 
worden met optionele OB/
GYN-accessoires.

Gynnie  
OB/GYN-stretcher
Intuïtieve positionering van  
de patiënt
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Gynnie OB/GYN-stretcher

Standaard kenmerken
•  4 inch (10 cm) ultracomfortmatras  

met afgedichte naden

•  8 inch (20 cm) Omni Surface-wielen 
met wieldoppen

• 26 inch (66 cm) breed patiëntenligvlak 

•  Pneumatische rugsteun met twee 
cilinders

•  Traploos dalende hydraulica aan 
beide zijden

•  Aan beide zijden hydraulische  
voetbediening

• Besturing met inklapbaar vijfde wiel

•  Remsysteem op de vier wielen, 
aan twee zijden en het hoofdeinde 
bedienbaar

• Wegklapbare zijhekken

•  Ingebouwde opbergruimte met  
zuurstoffleshouder

•  Permanent bevestigd neerklapbaar 
voetgedeelte

• Permanent bevestigde voetsteunen

• Opklapbare duwbeugels

• Rolbumpers

• Twee IV-houders

•  Unieke, met één hand te bedienen 
hendel voor het voetgedeelte

Optionele kenmerken
• Opvangbak

• IV-palen 
 • Permanent, inklapbaar twee- of driedelig  
 • Standaard verwijderbaar

• Onrustbanden

• Instrumenten-/dienblad

• Kussens voor zijhekken

• Staande zuurstoffleshouder 

Specificaties

Modelnummer 1061

Totale lengte 207 cm (81,5 inch)

Totale breedte

 Zijhekken omhoog 80 cm (31,5 inch)

 Zijhekken neer 68 cm (26,75 inch)

Gewichtsbelasting 227 kg (500 pond)

Hoogtebereik (tot bovenkant bed)

 Hoog 88,9 cm (35 inch)

 Laag 55,9 cm (22 inch) 

Positionering bed

 Rugsteun 0°– 90° 

 Voeteneinde 0°– 90°

 Trend./anti-Trend. ±18° 

 Maximale hoek 87,5°

Patiëntenligvlak 66 x 196 cm (26 inch x 77 inch) 

Zijhekken 34 x 99 cm  (13 inch x 39 inch) 

Diameter wielen 20 cm  (8 inch)

Afscheidingspunt van muur 162,6 cm  (64 inch)

Garantie 

Eén jaar op onderdelen, arbeidsloon en reiskosten

Stryker behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een chirurg dient altijd af te gaan op zijn of haar eigen professioneel klinisch oordeel 
voor de beslissing om een bepaald product al dan niet te gebruiken voor een bepaalde 
patiënt. Stryker verstrekt geen medische raad en adviseert dat chirurgen opgeleid 
worden in het gebruik van een bepaald product alvorens het te gebruiken voor chirurgie.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige assortiment van Stryker te 
presenteren. Chirurgen moeten altijd de productbijsluiter, het productlabel en/of de 
gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de 
verkrijgbaarheid kan afhangen van de toezichthoudende en/of medische praktijken op 
de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u 
vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde entiteiten bezitten, gebruiken 
of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handels- of dienstmerken: Glideaway, 
Gynnie, Omni Surface, Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun 
respectieve eigenaars of houders.

De hier opgesomde producten bezitten de CE-markering conform de Richtlijn 93/42/EEG 
betreffende Medische Hulpmiddelen.
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