Sprint 100

Targă universală pentru transport pacienți

5 funcții pentru

IV&Drive

FlexiDrive

EasyBrake
2

siguranță și confort

CardiacChair

SoftDrop
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Funcția IV&Drive

Primele stative pentru perfuzii din lume
cu mânere de împingere integrate
4
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Sigur și practic
Împingerea unei tărgi folosind stativele pentru perfuzii este ceva obișnuit, dar Sprint 100
este prima targă din lume concepută pentru a face acest lucru într-un mod sigur și practic. În
timp ce stativele standard pentru perfuzii se sparg adesea atunci când sunt utilizate pentru
împingere, stativele telescopice de pe targa Sprint 100 dispun de un design special și
robust, care reduce costurile de întreținere, ușurează munca personalului și permite
împingerea tărgii la o înălțime joasă, pentru o mai multă siguranță a pacientului.

Beneficii multiple
Funcția IV&Drive a fost
concepută pentru a îmbunătăți
utilitatea și siguranța tărgii,
reducând în același timp
costurile de întreținere și
efortul fizic depus de
personalul medical.

- POZIȚIE JOASĂ A TĂRGII PENTRU MAI MULTĂ SIGURANȚĂ
- IMPINGEREA TĂRGII FOLOSIND STATIVELE PENTRU PERFUZII
ESTE MAI UȘOARĂ ȘI NECESITĂ UN EFORT MAI SCĂZUT
- STATIVELE POT FI POZIȚIONATE ÎN TOATE CELE 4 COLȚURI
ALE TĂRGII
- DESIGNUL ROBUST REDUCE COSTURILE DE ÎNTREȚINERE
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Funcția CardiacChair

Funcția CardiacChair pentru un tratament
mai bun, siguranță și confort
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CardiacChair (Scaun cardiac)
Sistemul hidraulic Sprint 100 facilitează schimbarea configurației tărgii de
la pat normal până la poziția CardiacChair, ajutând pacienții cu diverse
afecțiuni, cum ar fi bolile cardiace sau cu insuficiență respiratorie.

Poziție ajustabilă scaun
Sprint 100 dispune de platformă pentru saltea cu patru secțiuni și utilizează sistemul
hidraulic pentru a ajusta cu ușurință patul de la poziția întins la poziția scaun. Acest
lucru oferă pacientului un confort maxim, mai ales dacă suferă de dispnee sau de
ocluzie intestinală.

Tratament ușor
Multe tratamente sunt mai ușor de administrat cu pacientul poziționat în șezut. Este
deosebit de util pentru administrarea medicamentelor, fie pentru inhalare, fie pentru
expectorație. De asemenea, nutriția pacientului este mai ușoară.

Confort maxim
Poziția optimă pentru pacient este ușor de găsit la ajustarea acesteia, permițând o
respirație mai ușoară și o vedere mai bună. De asemenea, previne aluncarea
pacienților de pe pat și oferă mai mult confort pacienților dezorientați.
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Funcția FlexiDrive

Cea de-a 5-a roată retractabilă cu
suspensie pe gaz pentru un
transport mai ușor
8
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Transport lin
Cea de-a 5-a roată retractabilă permite ca targa Sprint 100 să se deplaseze
fără probleme pe suprafețe și obstacole neuniforme, precum intrările în lift sau
pragurile ușilor. Acest lucru este extrem de important nu numai pentru confortul
pacientului, ci și pentru siguranță, reducând, de exemplu, riscul de leziuni ale
coloanei vertebrale. Roata este prevăzută cu un arc pentru o mai bună
absorbție a șocurilor, iar diametrul său de 200 mm face mai ușoară traversarea
obstacolelor.

Compatibilitate
Pentru a face targa Sprint 100 complet compatibilă cu diverse echipamente medicale
cum ar fi brațele C și dispozitivele cu raze X, cea de-a 5-a roată poate fi ușor
deplasată și retrasă. Cu o simplă apăsare a pedalei, roata se retrage în șasiul tărgii
pentru a face loc oricărui tip de echipament.

- CEA DE-A 5-A ROATĂ CU ARC ASIGURĂ UN
TRANSPORT LIN
- CONFORT ȘI SIGURANȚĂ SPORITE
- RETRACTABILĂ PRIN APĂSAREA PEDALEI
- ACCES NEOBSTRUCȚIONAT PENTRU BRAȚUL C ȘI
DISPOZITIVE CU RAZE X
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Funcția SoftDrop

Panourile laterale SoftDrop previn rănirile
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Fără zgomot
Datorită funcției SoftDrop, panourile laterale se coboară lent, ușor și silențios,
ceea ce duce la un risc redus de prindere a mâinilor.

Fără căzături
Panourile laterale care se extind pe aproape toată lungimea patului și spațiul dintre
bare de doar 21 de centimetri, reduc pericolul de cădere la minimum.

Ajustare ușoară
Cu spătarul în poziția ridicată, panourile laterale se extind de-a lungul platformei
saltelei. Când pacientul este culcat, panourile laterale lasă suficient spațiu în jurul
capului acestuia pentru a permite personalului medical un acces ușor. Panourile
laterale pot fi eliberate rapid de la ambele capete ale tărgii.

– ZGOMOT REDUS
– SPAȚIILE MICI DINTRE BARE DE DOAR 21 DE CENTIMETRI
ELIMINĂ RISCUL DE CĂDERE
– PANOURI LATERALE LUNGI PENTRU SIGURANȚĂ SPORITĂ
– SPAȚIU SUFICIENT ÎN ZONA CAPULUI PACIENTULUI
PENTRU ACCES UȘOR
– PREVENIREA RĂNIRILOR
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Funcția EasyBrake

Frânele sunt ușor accesibile pe toate cele
patru laturi ale tărgii
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Toate părțile laterale
Frânele tărgii Sprint 100 sunt ușor accesibile de
la ambele capete, atât de la cap cât şi de la
picioare, eliminând necesitatea de a vă deplasa
pe părțile laterale ale tărgii atunci când utilizați
frâna. Pe părțile laterale ale tărgii pot fi montate
frâne suplimentare.

Ușor și facil
Acționarea frânelor este
foarte ușoară. Frânele sunt
acționate și eliberate prin
apăsarea pedalei și nu prin
ridicarea acesteia, ceea ce
reduce riscurile
ocupaționale cu privire la
durerile lombare, care
afectează personalul
spitalului.

– POZIȚIE ERGONOMICĂ PENTRU ACȚIONAREA /
ELIBERAREA FRÂNELOR
– OPERARE UȘOARĂ A FRÂNEI
– FRÂNE PE TOATE CELE PATRU LATURI
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Salteaua potrivită
Alegerea saltelei potrivite din
gama noastră poate ușura
efortul depus de asistentele
medicale la manevrarea
pacientului, dar și spori
confortul pacienților.
Sprint 100 vine cu o gamă de
trei saltele: Standard, Comfort
și Advanced.
Datorită tehnologiei Thermic™, saltelele
Sprint 100 Advanced absorb căldura excesivă
și o direcționează departe de corpul
pacientului.
Toate saltelele sunt echipate cu o funcție
specială ANTISLIP: un strat anti-alunecare pe
partea inferioară care menține salteaua în
poziție chiar și atunci când poziționează
targa, ceea ce îmbunătățește siguranța și
facilitează manevrarea (de exemplu, poziția
Trendelenburg).
Saltelele prezintă îmbinări sudate
și cusute pentru îmbunătățirea
controlului infecției.

Sprint 100 Standard

Sprint 100 Comfort cu
spumă cu memorie
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Sprint 100 Advanced
cu spumă cu memorie și strat
THERMIC
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Extra beneficii
Personalizare
Sprint 100 este un pat complet
personalizabil cu poziționare variabilă a
funcției IV&Drive, frâne laterale opționale
suplimentare și o gamă variată de
saltele.

Design inteligent
Toate componentele au fost dezvoltate
în colaborare cu cei mai buni proiectanți
și ingineri. O atenție deosebită a fost
acordată atât sănătății și siguranței, cât
și ergonomiei, confortului și designului
modern.

Bare eurorail
Bare standardizate din oțel inoxidabil pot
fi atașate sub ambele capete ale tărgii.

Etajeră monitor
Caracteristică multifuncțională 3-în-1
care servește ca etajeră de monitorizare
pentru medici și asistente medicale.

Indicator de unghi
Spătarul poate fi ușor reglat la un unghi
de 30 de grade datorită indicatorului de
unghi. Poziția sa permite o monitorizare
ușoară a înclinării platformei saltelei.
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Pentru pacienți
Sprint 100 oferă o
siguranță crescută și un
confort sporit pentru
pacienți datorită unei
game de tehnologii
inovatoare sofisticate.

Panouri laterale
sigure
Targa este echipată cu panouri
laterale sigure, care reduc riscul
de cădere, chiar și în poziția de
confort.

Saltele avansate
Toate tipurile de saltele sunt
proiectate pentru a minimiza
apariția escarelor de decubit.

Poziționare
ajustabilă
Creșterea confortului pacientului
prin poziționare diferită, cum ar fi
CardiacChair, ridicarea piciorului
pasiv, poziția Fowler și poziția
vasculară completă.
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Pentru
asistenți

Sprint 100 reduce efortul depus de
personalul medical asigurând o curățare
mai ușoară și o siguranță îmbunătățită.

Curățare ușoară
Sprint 100 are suprafețe netede și rotunde care împiedică
infiltrarea lichidelor. Aceasta înseamnă curățare ușoară și mai
puțin efort depus de personalul medical.

Mâner sigur al spătarului
Sprint 100 este prevăzut cu mânere independente pentru a
preveni rănirea atunci când este ridicat spătarul.

Saltea inovatoare
Salteaua este prevăzută cu o husă netedă anti-alunecare, care
este ușor de curățat și rămâne în poziție fără a fi necesară
fixarea.

Puncte accesibile pentru
poziționarea accesoriilor
Sprint 100 este echipat cu un număr mare de cârlige
pentru accesorii, concepute pentru drenaj la vedere și ușor
accesibil, catetere urinare și alte accesorii.
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Pentru management
Robust, ușor de utilizat
și curățat, Sprint 100
oferă beneficii
semnificative și pentru
managementul
spitalului.

Durabilitate
Targa Sprint 100 este fabricată din
materiale durabile pentru a minimiza
costurile de întreținere, iar calitatea
superioară asigură o durată lungă de
viață. O atenție deosebită este
acordată componentelor predispuse
la avarii, cum ar fi stativele pentru
perfuzii și mânerele, barele de
protecție, roțile și frânele.

Mentenanță ușoară
Designul său inteligent se
concentrează pe o curățare ușoară,
reducând timpul și efortul depus
pentru întreținere. Curățarea ușoară
a pieselor esențiale prelungește
durata de viață. În plus, schema de
culori poate fi personalizată
individual pentru departamente
diferite din spital.

Siguranță
Mai multe funcții reduc riscul de
vătămare a personalului și a
pacienților. Funcțiile îmbunătățite de
transport pentru o mai bună
ergonomie reduce riscul de afecțiuni
ale spatelui.
18
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Detalii tehnice

platformă cu 2 secțiuni
Sarcină de lucru admisă

platformă cu 4 secțiuni

320 kg

320 kg

Dimensiuni exterioare

211 × 76 cm

211 × 76 cm

Înălțimea platformei saltelei (min–max)

56.5 – 89 cm

55.5 – 88 cm

Dimensiunea saltelei

193 × 66 cm

193 × 66 cm

Diametru roți

20 cm

20 cm

Diametrul FlexiDrive (a 5a roată)

20 cm

20 cm

Poziționare
platformă cu 2 secțiuni
Unghi înclinare secțiune spate

platformă cu 4 secțiuni

0–90°

0–90°

Unghi înclinare secțiune picioare

–

0–40°

Unghi secțiune gambe

–

0–17°

+/− 18°

+/− 18°

Înclinare TR/ATR

Panouri larerale
platformă cu 2 secțiuni

platformă cu 4 secțiuni

Înălțimea panourilor laterale

35.5 cm

36.5 cm

Numarul barelor din panou

6

6

21 cm

21 cm

Distanța dintre barele panoului lateral

CERTIFICATE

Acest dispozitiv este în conformitate cu legislația de armonizare relevantă a Uniunii Europene: Directiva 93/42 / CEE,
Regulamentul CE nr. 1907/2006 și Directiva 2006/42 / CE și respectă standardele EN 60601-1, EN 60601-1-6 și ISO 14971.
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Management

— Confort: Ajustare ușoară în
poziția CardiacChair
— Siguranță: Sistem de panouri
laterale SoftDrop
— Transport lin: Funcția
FlexiDrive cu amortizor de șoc

- Manevrabilitate: Funcția
IV&Drive integrată
- Transport rapid și sistem
EasyBrake
- Controlul infecței: ușor de
curățat

- O soluție pentru toate nevoile în
cazul unei urgențe
- Construcție durabilă
- Durată mai lungă de viață
datorită tehnologiei IV&Drive
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