Surgistool
De ideale
stoel voor chirurgen

De aanpasbare zitconfiguraties en volledig verstelbare rug- en armleuningen van de Surgistool bieden
een steun die precies kan worden afgestemd op uw voorkeuren.
De combinatie van superieure pedaalbediening en het stabiele
en mobiele ontwerp geeft u een ergonomische houding.

Druppelvormige zitting

Superieure controle en pedaalbediening
door drie-assige basis
Zitting in schuimstof met twee dicht
heidsgraden en verstelbare rugsteun
voor maximale ondersteuning
De optionele beklede armleuningen
bieden flexibele positionering en stabiliteit
Wigvormige zitting

Zadelzitting (optie)

Talrijke configuratiemogelijkheden
voor comfort op maat
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Druppelvormige
zitting

Wigvormige
zitting

Standaard kenmerken

Specificaties

• Verstelbare voorgevormde rugsteun

Modelnummer
Gewichtsbelasting
Hoogtebereik
Hoog
Laag
Hoogtebereik met tussenstuk voor
hogere instelling
Hoog
Laag
Vorm van de zitting
		
		

• Zitting in schuimstof met twee
dichtheidsgraden
(uitgezonderd optie zadelzitting)
• Voetbediende hydraulische basis met
drie assen
• Vergrendelingssysteem aan
de voorzijde
• T hermogevormde kunststof
bekleding
• Druppel- of wigvormige zitting

Optionele kenmerken
• 2 inch (5 cm) tussenstuk voor
hogere instelling

Zadelzitting (optie)

830
136 kg

(300 pond)

72 cm
53 cm

(28,5 inch)
(21 inch)

77 cm
58 cm
Druppel
Wig
Zadel

(30,5 inch)
(23 inch)

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

• Zadelzitting
• Verstelbare armleuning

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 het volgende handels- of dienstmerk: Surgistool,
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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