SV2
Ziekenhuisbed
Volledig aanpasbaar
aan uw behoeften
De nieuwe standaard in de zorg.
Het ontwikkelen van een ziekenhuisbed als de SV2
vereist samenwerking. Dankzij onze samenwerking
met zorgverleners zoals u, uit alle delen van de wereld,
kunnen wij een kwaliteitsbed aanbieden dat u volledig
op uw specifieke behoeften kunt afstemmen.
De SV2 is een hoogwaardig bed met een rijke keuze aan functies,
zoals elektronische bediening waarmee zowel u als de patiënt op
een handige manier met één druk op de knop de positie kunt
aanpassen, een indicator voor de laagste bedhoogte, een mobiele
hoofdeindplank, optioneel vijfde wiel, optionele verlichting onder
het bed en nog veel meer.

Indicator laagste bedhoogte
Zorgt ervoor dat zorgverleners
duidelijk zien wanneer de SV2 in de
laagste stand staat, waardoor letsel
bij patiënten als gevolg van vallen
wordt voorkomen.

Vijfde wiel voor extra mobiliteit
Vergroot de manoeuvreerbaarheid,
waardoor rugletsel bij zorgverleners
wordt teruggedrongen.

Neerklapbare zijhekken
Zorgen ervoor dat de patiënt niet alleen makkelijker,
maar ook veiliger uit bed kan stappen, omdat de
hekken de hele lengte van het bed afdekken en het
aantal gaten waarin men bekneld kan raken tot een
minimum is beperkt. Neerklapbaar met slechts één
hand, voor extra gebruiksgemak voor zorgverleners.
Dubbele regressie
Van zowel rugsteun als knieknik, wat zorgt voor
minder druk op het sacrum en het verplaatsen
van de patiënt gemakkelijker maakt.
Mobiele hoofdeindplank
Eenvoudig instelbare bedhoogte, voor een meer
ergonomische positionering door zorgverleners.

Slimme uitstap
One-touch knop brengt bedoppervlak
op uitstaphoogte, waardoor patiënten
minder snel zullen vallen.

“Always-on” verlichting onder het bed
Biedt patiënten 's nachts beter zicht bij het
verlaten van het bed, waardoor patiënten
minder snel ten val komen.
Het verschil maken. Onze ecologische
voetafdruk verminderen.
Bij de vervaardiging van producten als ons SV2 bed
zoeken we naar manieren om minder materialen te
gebruiken en weg te gooien, omdat we het welzijn
van onze planeet even belangrijk vinden als de
gezondheid van de mensen die er leven.
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Standaardfuncties
• Backup batterij
• Linak DC-elektromotoren (voor stil gebruik)
• Indicator laagste bedhoogte
• Handmatige CPR aan weerskanten
van de rugsteun
• Elektrische lift
• Elektrische beensteun
• Elektrische rugsteun
• Vergrendel- en wegklapbare zijhekken
• Enkele zwenkwielen
• Uitneembare ligvlakdelen voor
eenvoudige reiniging
• Uitneembaar hoofd- en voeteneind
• Dual Linak zijhekbediening
• Levensverwachting van tien (10) jaar
• Pedalen aan vier zijden met rem-,
stuur- en neutrale stand
• Antistatisch wiel voor geleiding
• Kunststof stootranden
• Gemakkelijk verstelbare voetsteun voor
buigpositie knie en omhoog brengen voet
• Elektrostatisch, geschilderd metalen frame
• Hoekindicatoren voor rugsteun
• Hoekindicatoren voor Trendelenburg en
Anti-Trendelenburg (bedhoek)
• IPX4 spatwaterbestendig
• IEC 60601-1:2012 (uitgave 3.1)
• IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (uitgave 1.1)
• IEC 60601-1-2:2014 (uitgave 4.0)
Optionele accessoires
• Vijfde wiel
• Afstandsbediening voor verpleegkundige
• Afstandbediening voor de patiënt
• Verlichting onder het bed
• Röntgendoorlaatbare rugsteun
en cassettehouder
• Bedverlengstuk met beddengoedlade
• Dubbele zwenkwielen

Specificaties

SV2 ziekenhuisbed

Modelnummer

7500

Veilige werkbelasting

250 kg

NB: De veilige werkbelasting is de som van het gewicht van de patiënt, het matras en de accessoires

Maximaal patiëntengewicht

215 kg

Productgewicht

150 kg

Totale afmetingen
Lengte

220 cm (±1 cm)

Lengte met bedverlengstuk

251 cm (±1cm)

Breedte

99 cm (±1cm)

Producthoogte (zonder matras)
Hoog

75 cm (±1 cm)

Laag

37 cm (±1 cm)

Vrije ruimte onder product

15 cm

Afmetingen zwenkwiel (enkel en dubbel))

15 cm

Hoekindicator bed

0° - 15°

Hoekindicator rugsteun

0° - 90°

Rugsteunhoek

0° - 65°

Knieknikhoek

0° - 30°

Trendelenburg/anti-Trendelenburg

0° - ±12°

Elektronica

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Specificaties

Matrassen

Modelnummer

7002-2-012

7002-2-014

basisschuim

basisschuim

traagschuim

7002-2-512

7002-2-514

7002-5-512

(voldoet aan EN 597-1, EN 597-2, BS6807, UNI9175) basisschuim

basisschuim

traagschuim

Model met brandvertraging

NVT

NVT

7002-5-712

200 cm

200 cm

200 cm

Breedte

86 cm

86 cm

86 cm

Hoogte

12 cm

14 cm

12 cm

Gewicht

7,1 kg

8,2 kg

8,6 kg

Model met brandvertraging

(voldoet aan BS7177)

Pakketten
SV2 pakket plus
Alle standaardfuncties plus:
•  Afstandsbediening
• Vijfde wiel
voor de
•  Dubbele
verpleegkundige
zwenkwielen
SV2 pakket compleet
Alle standaardkenmerken plus:
•  Verlichting onder
•  Afstandsbediening
het bed
voor de patiënt
•  Dubbele
•  Afstandsbediening
zwenkwielen
voor de
• Röntgendoorlaatbare
verpleegkundige
rugsteun en
• Vijfde wiel
cassettehouder
•  Bedverlengstuk met
beddengoedlade
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Lengte

traagschuim

Specificaties

Matrasverlengstuk

Modelnummer

7002-4-018

7002-4-020

met matras van 12 cm

met matras van 14 cm

7002-4-518

7002-4-520

met matras van 12 cm

met matras van 14 cm

Model met brandvertraging

7002-5-012

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals
in de gezondheidszorg.
Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op
zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan
bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij
de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft
geen medisch advies en adviseert dat professionals in de
gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk
specifiek product voordat zij dit gebruiken.
De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod
van Stryker-producten te laten zien. Een professional in de
gezondheidszorg 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 zijn afdelingen of andere gelieerde
bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag
ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken:
Stryker, Active Sensor Technology, IsoAir, SV2. Alle andere
handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars of houders.
De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke
EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de CE-markering.

