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U-SHAPE 953
X-RAY STRETCHER

EEN FULL BODY
X-RAY PROCEDURE OP
DEZELFDE BRANCARD
ZONDER TRANSFERS

U-SHAPE 953
Één stretcher voor de gehele traumaprocedure

gingen en potentiële risico’s voor patiënten en

In de wereld van traumatologie is het maken van snelle

zorgverleners, kunnen nu sterk worden verminderd

diagnoses levensreddend. Vergrijzing (leidend tot een

door het gebruik van de U-vormige 953 Stretcher.

toename van patiënten) en de verdere concentratie
van de SEH-afdelingen, hebben ertoe geleid dat

Onderzoek

de gemiddelde werkdruk voor professionals in de

Deze Trauma-Röntgenstretcher stretcher is ontwik-

gezondheidszorg ieder jaar toeneemt.

keld in nauwe samenwerking met experts van verschillende toonaangevende Trauma centra en is

De U-Shape 953 Stretcher helpt om de workflow

tevens doorontwikkeld op basis van ervaringen met

efficiëntie te verhogen en redt levens door het

zijn succesvolle voorgangers.

reduceren van doorlooptijden. Snelle diagnoses
kunnen worden gemaakt door de unieke mogelijkheid

Complete imaging toegang

om het röntgendoorlatende ligvlak in langsrichting

Vanwege

te kunnen bewegen, waardoor het mogelijk is om

ligvlak (ca. 21,5 cm in beide richtingen), maakt

een full body scan te maken zonder transfer van de

U-vormige basis in combinatie met het verschuifbare

patiënt naar een röntgentafel. Ergonomische uitda-

ligvlak, een eenvoudige toegang mogelijk voor

het

schuifbare,

röntgendoorlatende
de

U-SHAPE 953 X-RAY
STRETCHER: HET PERFECTE
BEHANDEL SYSTEEM VOOR EEN
BREED SCALA AAN ZIEKENHUIS
AFDELINGEN

The ULTIMATE
t r e at m e n t

system

for your
department

diverse merken en types röntgenapparatuur (Philips,

Belangrijkste kenmerken en voordelen;

Oldelft,

röntgen-

•

Gebruiksgemak en robuust ontwerp

apparatuur langs de gehele lengte van de stretcher

•

Verkrijgbaar in linker- of rechter basis versie

kan worden geplaatst.

•

Inklapbare bedhekken, zodat zorgverleners 360°

Siemens,

Ziehm,

etc.),

zodat

toegankelijkheid hebben tot de patiënt.
Toepasbaarheid

•

DIN-rail voor de bevestiging van accessoires

De U-Shape 953 is een populaire en betrouwbare

•

Uitstekende manoeuvreerbaarheid over langere

stretcher die zijn veelzijdigheid niet alleen op de SEH,

afstanden met een 5e, intrekbaar wiel, dat de

maar ook op andere afdelingen (zoals dag opname)

stretcher stabiel houdt op ieder type vloer.

heeft

bewezen.

Met

zijn

maximaal toelaatbare,

•

Eenvoudige bediening van de hoogteverstelling
door middel van een hydraulisch systeem.

dynamische belasting van 315 kg en een statische
belasting van 350 kg, is de U-Shape eveneens geschikt

•

Simpele instelling van de rugleuning (gasveer)

voor de behandeling van bariatrische patiënten.

•

Matrassen optioneel met anti-slip, transfer-

De U-Shape zorgt voor een perfecte balans tussen
(patiënt) veiligheid, ergonomie en gebruiksgemak.

grepen of klittenband, voor maximale stabiliteit.
•

Door de hydraulische hoogteverstelling is er
geen gevaar aanwezig door rondslingerende
electriciteitskabels.

U-SHAPE 953
X-RAY STRETCHER

OPTIONELE ACCESSOIRES

•

Inklapbare duw-handgrepen (zodat
obstakels uit de weg zijn in geval van
reanimatie)

•

Verwijderbare duwstang op het hoofdof voeteneinde

•

Optionele extra voetbediening aan zijkant

•

Defibrillator plateau

•

Inklapbaar monitor plateau

•

Voetbord / houder voor patiënt statussen

•

Verstelbaar armboard

•

Bevestigbare tafel voor handchirurgie

•

Papierrolhouder

•

Inschuifbare infuuspaal met 3 standen

•

Afneembare infuuspaal met 2 standen

•

Linnen mand klein / groot (15/20 kg)

•

Zuurstoffleshouder (2L)

•

Een groot aanbod matrassen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
64 cm			

Dynamische gewichtscapaciteit			

315 kg

Statische gewichtscapaciteit			

350 kg

Totaal gewicht van de stretcher 			

140 kg

Totale afmetingen (L x W) 				

226 x 85 cm		

226 x 92 cm

Effectief röntgendoorlaatbaar oppervlak 		

205 x 64 cm 		

205 x 71 cm

Matras afm. (L x W x H) cm 				

205 x 70 x 5/7/10 cm

205 x 63 x 5/7/10 cm

Hoogte verstelbaar matras platform			

61 - 84 cm

Verstelbare rug sectie				

Ca. 70°

Hydraulische hoogte verstelbaarheid 		

61 - 84 cm

Verschuifbare tafel top 				

21,5 cm in beide richtingen

Wielen						

Ø 125 mm dubbele wielen

Remsysteem					

Centraal remsysteem
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Beschikbaar in 2 breedtes				

