
Geavanceerde mobiliteit, met optioneel Big 
Wheel of Zoom gemotoriseerd aandrijfsysteem,  
zorgt dat het vervoer veilig en efficiënt verloopt. 

Opties voor elektrisch onderstel  
en bed het positioneren van de stretcher  
en de patiënt met één druk op de knop mogelijk.

Het Pioneer-matras biedt superieure  
gewichtsverdeling en comfort als oplossing  
voor preventieve huidverzorging.

Ontwerp geschikt voor reiniging  
onder hoge druk met een gewichtsbelasting  
van 317 kg.

*alleen de modellen 1105 en 1115

Optionele elektrische functionaliteit 
geeft de patiënt de controle over 
zijn/haar eigen comfort.

De hefondersteunde rugleuning maakt 
gebruik van een kantelstoelontwerp  
dat het gewicht van de patiënt gebruikt 
om het hoofdeinde van het bed omhoog 
te brengen, terwijl de patiënt wordt  
ondersteund om te voorkomen dat  
deze plotseling naar voren schiet.

Het Zoom gemotoriseerde  
aandrijfsysteem op de Stryker 
Prime stretcher maakt handmatig 
duwen vrijwel overbodig.

Stryker Prime 
Serie
Mobiel.  
Veilig.  
Efficiënt.

De Stryker Prime-serie stretcher is uitzonderlijk  
mobiel en gebruikersvriendelijk en is  

ontworpen om de lichamelijke belasting van  

zorgverleners aanzienlijk te verminderen en tegelijkertijd  

de patiëntenzorg en het comfort te vergroten. De geavanceerde 

mobiliteitsopties, zoals het Zoom gemotoriseerde aandrijfsysteem 

of de Big Wheel, vereenvoudigen het vervoer van zware 

patiënten. Dankzij de elektrische functionaliteit kunnen patiënten 

zelf gaan verliggen zonder dat ze een zorgverlener om hulp 

hoeven te vragen. De Stryker Prime-serie is volledig uitgerust  

en uiterst configureerbaar en geeft u de kans om de ideale 

oplossing te creëren die aan uw specifieke eisen voldoet.
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Stryker Prime Serie

Standaard kenmerken
•  Thermogevormde ABS-basis met extra 

opbergruimte

•  Gewichtsbelasting tot 317 kg

•  Minder dan 21 inch (53 cm) laagste 
hoogte 

•  Ingebouwde utiliteitsruimte 

•  Aan het bed gemonteerde zuurstof-
fleshouder 

• Ingebouwde overbrengingsplaat 

•  Met hogedrukdreiniger wasbaar ontwerp 
(alleen 1105 en 1115)

•  Centrale remvergrendeling op de vier 
wielen, aan twee zijden bedienbaar

•  Tweevoudige zijdelingse hydraulische 
voetbediening met Uni-lowerpedaal 

•  Wegschuifbare zijhekken 

•  4 ingebouwde IV-houders

•  +/- Trendelenburg 

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

•  Pneumatische rugleuning/stationair 
voeteneinde

•  Traploos dalend hydraulisch systeem

•  Rem- en stuurbediening aan twee 
uiteinden

•  2-jaar garantie

1105: Alle standaard kenmerken plus

• Vijfde wiel-besturing 

1115: Alle standaard kenmerken plus

• Big Wheel-besturing 

1125:  Alle standaard kenmerken plus

• Zoom-gemotoriseerd aandrijfsysteem 

Specificaties 26 inch (66 cm) bed 30 inch (76 cm) bed

Modelnummer 1105 (Prime met vijfde wiel)  1105 (Prime met vijfde wiel)  

  1115 (Prime met Big Wheel)  1115 (Prime met Big Wheel)  

  1125 (Prime met Zoom-aandrijving)  1125 (Prime met Zoom-aandrijving) 

 Totale lengte

 (1105 en 1115) 216 cm/85" 216 cm/85"

 (1125) 218 cm/86" 218 cm/86" 

Totale breedte

 Zijhekken omhoog 86,4 cm/34" 96,5 cm/38"

 Zijhekken omlaag (1105 en 1115) 76,8 cm/30,25" 77,5 cm/30,5"

 Zijhekken omlaag (1125) 76,8 cm/30,25" 78,7 cm/31"

Patiëntenligvlak 66 x 191 cm/26" x 75,25" 76 x 191 cm/30" x 75,25"

Gewichtsbelasting 317 kg/700 lbs 317 kg/700 lbs

Hoogtebereik

 Hoog 86,4 cm/34" 34"/86,4 cm

  Laag (1105 en 1115) 53 cm/20,75" 20,75"/53 cm

  Laag (1125) 58 cm/23" 58 cm/23"

Positionering bed

 Rugleuning 0°– 90° 0°– 90°

 Knieverhoging 0°– 40° 0°– 40°

  Trend./omgekeerde Trend. (1105 en 1115) ±17° ±17° 

  Trend./omgekeerde Trend. (1125) ±16° ±16°

Zijhekken  36 x 147 cm/14" x 57,75" 36 x 147 cm/14" x 57,75"

Diameter wielen  20 cm/8” 20 cm/8"

EMC IEC 60601-1-2

Garantie

Twee jaar op onderdelen, arbeidsloon en reiskosten

• Bediening van de zijhekken aan twee zijden
• Voetbord/dossierhouder
• IV caddy
•  IV-palen (permanent, inklapbaar met twee of drie segmenten)
• Serveerblad
• Serveerbladhouder/voetbord
• Zijhekbekleding
• Staande zuurstoffleshouder

•  Onrustbanden

Elektrische functionaliteit
•  Elektrische optie (alleen 30 inch  

(76 cm) breedte)

•  Elektrische bedieningsknoppen voor 
de patiënt

•  Bedieningsknoppen voor de verpleeg-
kundige op het voeteneinde

• Elektrische lift (alleen 1105 en 1115)

1105 1115 1125

Stryker behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

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: Big Wheel, Chaperone, Glideaway, Knee Assist, Lift Assist, Omni Surface, Pioneer, Stryker, Stryker 
Prime en Zoom. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars of houders.
De hier opgesomde producten bezitten de CE-markering conform de Richtlijn 93/43/EEG betreffende Medische Hulpmiddelen.

Optionele kenmerken
•  4 inch (10 cm) matras voor extra comfort
•  4 inch (10 cm) of 5 inch (13 cm) matras voor extra comfort
• Pioneer drukverdelingsmatras
•  Rem- en stuurbediening aan vier zijden (alleen 1105 en 1115)

•  Opklapbare duwhandgrepen (alleen 1105 en 1115)

•  Hydraulische knieverhoging zonder opzwengeling
•  Exclusieve hefondersteunde rugleuning met kantelstoel
•  Hydraulische bediening aan drie zijden (alleen 1105 en 1115)

• Defibrillatorblad
• Defibrillatorblad/voetverlengstuk/dossierhouder

*MTX369111709NL*


