
Prime TC 
transportstoel

Patiëntenvervoer opnieuw gedefinieerd.

Als het op de patiëntenervaring aankomt, doen de details 

ertoe. Daarom is ieder aspect van de Prime TC transportstoel 

ontworpen om een verwelkomende en veilige omgeving 

te bieden die boekdelen spreekt voor zorgverleners, 

patiënten en hun familieleden. Duidelijke aanraakpunten 

zorgen voor een intuïtieve bediening voor alle gebruikers. 

BackSmart ergonomie is ingebed in het ontwerp om het buigen 

en strekken te verminderen dat wordt geassocieerd met letsels 

van zorgverleners. Een star frame helpt de duurzaamheid te 

verbeteren, terwijl het risico op diefstal wordt verminderd. Deze 

investering in het welzijn van patiënten en zorgverleners vertelt 

hen dat u geeft om hun comfort en veiligheid - het vertelt hen dat 

ze ertoe doen.

De unieke vorm van de Stand 

Assist-armsteunen is ontworpen 

om het comfort en de veiligheid 

van de patiënt te vergroten en 

biedt een verhoogd en verlengd 

aanraakpunt voor de patiënt 

tijdens het in- en uitstappen.

BackSmart duwhandvaten 

dragen bij tot de veiligheid 

van de zorgverlener, doordat 

zorgverleners hun ellebogen in een 

ergonomische hoek van 90 graden 

kunnen plaatsen. De handvaten 

zijn geschikt voor zorgverleners 

van vrijwel iedere lengte.

Omhoogklappende voetsteunen 

helpen struikelrisico’s te 

voorkomen door een duidelijk 

pad te bieden voor het in- en 

uitstappen van de patiënt. De met 

de voet bediende Swing Away-

functionaliteit verbetert de toegang 

tot de patiënt en maakt een 

nabijere positionering tot bedden, 

auto’s of tafels mogelijk.

Big Wheel-manoeuvreerbaarheid maakt het 
sturen en nemen van hoeken eenvoudiger.

De One-touch centrale rem vermindert het buigen 
en strekken en vergroot tegelijkertijd de efficiëntie van 
de zorgverlener.

Anti-tip wielen bieden een verbeterde stabiliteit en 
veiligheid voor patiënten.

Een star, stapelbaar frame helpt diefstal te 
voorkomen, terwijl waardevol vloeroppervlak behouden 
blijft.

Ontworpen voor reinigingsgemak Het stoelframe 
bestaat uit naadloze onderdelen die eenvoudig kunnen 
worden gedesinfecteerd en onder hoge druk kunnen 
worden gereinigd.

Gele activeringspunten zorgen voor een intuïtieve 
bediening voor alle gebruikers.

Verplaatsbare, maar niet verwijderbare 
onderdelen helpen het risico op verloren of gestolen 
onderdelen te verminderen.

De veilige gewichtscapaciteit van 227 kg 
maakt zelfs gebruik voor zwaardere patiënten mogelijk.

De duurzame 2,5 cm (1 inch) dikke IV-paal is 
verchroomd om roest te voorkomen en beschikt over 
ingesloten haken voor de veiligheid.

De staande zuurstoftankhouder helpt het buigen 
en tillen te verminderen dat nodig is om een zware 
zuurstoftank onder de stoel te plaatsen.
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Standaard kenmerken

•	Stand	Assist-armsteunen	
•	Omhoogklappende	voetsteunen	
•	BackSmart	duwhandvaten	
•	One-touch	centrale	rem	
•	Anti-tip	wielen	
•	Dossierhouder	
•		Voorgevormd	plastic,	naadloos	
ontwerp	

•	Met	hogedrukreiniger	wasbaar	
•	Star	poedergecoat	stalen	frame	
•	Stapelbaar	ontwerp	
•	Gele	activeringspunten	
•	Big	Wheel-manoeuvreerbaarheid	
•	Niet-verwijderbare	onderdelen

Specificaties

Uw investering maximaliseren 
Prime	TC	continueert	de	erfenis	van	Stryker	op	het	gebied	van	kwaliteit	
en	innovatie,	die	wordt	ondersteund	door	een	ongeëvenaarde	garantie	
van	drie	jaar.	Overweeg	een	ProCare	Agreement,	die	u	zal	helpen	te	
garanderen	dat	uw	materieel	altijd	optimale	prestaties	levert,	om	uw	
investering	verder	te	beschermen.

Het geruststellende uiterlijk van	de	Prime	TC	communiceert	
hygiëne,	genezing	en	een	hogere	mate	van	zorg.	Dankzij	het	
bureaustoelachtige	comfort	en	ontwerp	voelt	de	Prime	TC	zich	prima	thuis	
bij	andere	apparatuur	in	de	Prime-lijn.

Modelnummer 1450	(vaste	omhoogklappende	voetsteunen)
1460	(Swing	Away	omhoogklappende	voetsteunen)

Totale	lengte 40,2"	(102,1	cm)
Totale	breedte 28,3"	(71,8	cm)
Zitbreedte 21,5"	(54,6	cm)
Zithoogte
Vanaf	voetsteun 15"	(38,1	cm)
Vanaf	vloer 21"	(53,3	cm)

Stoelhoogte
Met	IV-paal 73"	(185,4	cm)
Zonder	IV-paal 45"	(114,3	cm)

Gripbereik	duwhandvat
Breedte 16"	-	20,5"	(40,6	-	52,1	cm)
Hoogte	vanaf	vloer 35"	-	45"	(88,9	-	114,3	cm)

Gewichtsbelasting 500	lbs	(227	kg)

Stryker behoudt zich het recht voor om specificaties zonder berichtgeving te wijzigen.

Opties

•		Omhoogklappende	voetsteunen	met	
Swing	Away-functionaliteit	(model	
1460)	

•	Staande	zuurstoffleshouder	
•		Verchroomde	2,5	cm	(1	inch)	dikke	
IV-paal	

•		IV-paal	bovenkant	verkrijgbaar	in	zes	
kleurenopties	

•	Foleybaghaken

Garantie

Drie	jaar	op	onderdelen,	één	jaar	op	arbeidsloon	en	reiskosten

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een	professional	in	de	gezondheidszorg	moet	altijd	afgaan	op	zijn	eigen	professioneel	klinisch	oordeel	als	hij	beslist	

of	hij	gebruik	zal	maken	van	een	bepaald	product	bij	de	behandeling	van	een	specifieke	patiënt.	Stryker	geeft	geen	

medisch	advies	en	adviseert	dat	chirurgen	worden	getraind	in	het	gebruik	van	elk	specifiek	product	voordat	zij	deze	

bij	chirurgie	gebruiken.

De	verstrekte	informatie	is	bedoeld	om	het	volledige	aanbod	van	Stryker-producten	te	laten	zien.	Een	chirurg	moet	altijd	

de	bijsluiter,	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	registratie-	en/of	medische	praktijk	op	de	verschillende	markten.	Neem	contact	op	met	uw	Stryker-

vertegenwoordiger	als	u	vragen	hebt	over	de	beschikbaarheid	van	Stryker-producten	in	uw	regio.

Stryker	Corporation	of	haar	afdelingen	of	andere	gelieerde	bedrijven	zijn	eigenaar	van,	gebruiken,	of	hebben	een	

aanvraag	ingediend	voor	de	volgende	handelsmerken	of	servicemerken:	BackSmart, Big Wheel, Prime TC, 
ProCare en Stryker.	Alle	andere	handelsmerken	zijn	handelsmerken	van	hun	respectievelijke	eigenaars	of	houders.

De	hier	opgesomde	producten	hebben	een	CE-markering	conform	Richtlijn	93/42/EEG	betreffende	medische	

hulpmiddelen.
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