
ProCuity-
sängserien

Säker.  
Smart. 
Skalbar.



ProCuity
Säkerhet för patienter står i fokus 

för allt vi gör. ProCuity är en 

mångsidig säng i låg höjd för alla 

patientvårdsmiljöer – från med/

kirurgenheter upp till IVA. Det är 

en helt trådlös säng med avancerad 

teknik för prevention av fall. 



ProCuity | lägre höjd, förhöjd vårdstandard
Forskning visar ett tydligt samband mellan låg sänghöjd och minskad förekomst av fall – liksom 

minskade skador från fall – vilket leder till bättre patientresultat1. Med sin låga höjd och sin 

ergonomiska design främjar Procuity säker patienthantering och minskar risken för fallrelaterade 

skador i alla patientvårdsmiljöer. 

ProCuity erbjuder vårt exklusiva adaptiva sängplatslarm, med möjlighet att justera känsligheten 

baserat på sidoräckets konfiguration, samt iBed Watch, en kontroll av sängstatus för att 

säkerställa att sängen är i ett säkert läge. Secure Connect är en trådlös lösning som gör det 

möjligt att ansluta sängen till sköterskans anropssystem utan någon kabel. Med iBed Vision, 

en patientcentrerad klinisk instrumentpanel, ger ProCuity vårdgivare ökad synlighet för säker 

sängkonfiguration och sängurstigningslarm för att förhindra fall. 

Låg höjd + högteknologi 
bättre patientresultat

29,2 cm



iBed Vision

En patientcentrerad klinisk instrumentpanel som ger vårdgivare ökad synlighet för 

säker sängkonfiguration och sängurstigningslarm för att förhindra fall.

Smart

iBed Wireless
Den är utformad med interoperabilitet i åtanke och gör det möjligt att fjärrskicka 
sängplatsdata – som sängkonfiguration och sängurstigningslarm – till våra iBed-
applikationer eller sjukhusets informationssystem (HIS) på din arbetsplats.2

Säker anslutning
Ny smart teknik möjliggör omedelbart en 
kabellös lösning för sköterskeanrop när sängen 
kommer in i rummet, vilket alltid möjliggör en 
sömlös anslutning till sköterskeanrop. 

Trådlöst



Flexibilitet
Med den integrerade sängförlängningen 
kan sängen sträckas ut ytterligare 30 
cm, vilket ger större flexibilitet för 
långa patienter.

Smart och ansluten
Nya trådlösa funktioner erbjuder 
förebyggande åtgärder mot fall 
och bidrar till att effektivisera 
arbetsflödet.  

Telefonhållare | USB-port
Gör det möjligt för patienten att  
ladda och förvara enheter. 

Koppla samman med valfritt 
Stryker-underlag

ProCuitys ram med öppen arkitektur 
är kompatibel med våra underlag.

Stabilitet 
Stora 15 cm hjul ger mindre 
rullmotstånd.

Elbromsar
Få åtkomst till hjulbromsarnas 

inställning från sidoräcket  
och pekskärmen.

Prevention 
Vårt system med adaptivt sänglarm 

och iBed-övervakning ger en anpassad 
metod som är utformad för att minska 

risken för patientfall och skador. 

Intuitiv pekskärm 
Med ProCuitys pekskärm är du 
bara en knapptryckning från 
dina mest använda funktioner 
på startskärmen. 

En snabbtitt

Öka rörligheten
Secure Assist-sidoräcken med låg höjd 
och tre positioner kan hjälpa patienter 

att komma in och ut ur sängen.



Sängvåg*
Innehåller realtidsvärden 
för vikt och ökning/
minskning, våghistorik, 
smarta uppmaningar som 
påminner vårdgivaren om 
att nollställa sängplatsen 
innan en ny patient och en 
funktion för att lägga till 
utrustningens vikt.

Sköterskeanrop 
Oavsett om du ansluter 
trådlöst via Secure Connect 
eller med en kabel kan du få 
tillgång till sköterskeanrop 
från sidoräckena.

Sängplatslarm 
Tillgänglig för vårdgivaren 
när sängplatsen larmar 
eller när knappen för 
patienthjälp används.

iBed Watch
En kontroll av 
sängstatus för att 
säkerställa att sängen är 
i säkert läge. iBed Watch 
övervakar uppfällda 
sidoräcken, låg höjd, 
huvudände och varnar 
användaren visuellt om 
de inte uppfyller kraven.

Patientpositionering
Patienthjälpen placerar 
patienter i optimal 
position med hjälp av 
sköterska för att komma 
in i och ut ur sängen på 
ett säkert sätt. En lampa 
indikerar om en patient 
är över rekommenderad 
30-gradig vinkel.

Adaptivt sängplatslarm
Med hjälp av 
belastningscellteknik larmar 
sängplatsen om patienten 
stiger ur den. Sängen ändrar 
zonens känslighet baserat på 
konfigurationen av sidoräcket. 
Smarta uppmaningar 
påminner användaren om att 
återaktivera sängplatslarmet 
när sängen känner av 
patientens vikt.

Avancerade kontroller
Förutom huvudändens 
vinkel, knästöd och höjd 
innehåller de avancerade 
sidoräckesreglagen 
vårdgivarens 
förinställningar för att 
flytta patienten till vanliga 
positioner.

Förstklassig upplevelse
nära till hands

±1,4 kg av den totala patientvikten för patienter som väger 27,2 kg till 45,4 kg och ±3 % av 
patientens totala vikt för patienter som väger 45,4 kg till 249,4 kg



Säker
Smart

Skalbar
ProCuitys skalbarhet är ergonomiskt utformad 

för säker patienthantering och tillgodoser 

kliniska behov från med/kirurg-enheter upp 

till IVA. Det är en mångsidig säng i låg höjd 

med exklusiva smarta anslutna lösningar som 

hjälper till att förhindra fall, minska risken för 

fallskador och effektivisera 

vårdgivarens arbetsflöde.

De ergonomiskt utformade huvudgaveln, fotgaveln och 

Secure® Assist-sidoräckena med tre lägen ger säkrare 

patienthantering.

HLR-handtaget är utformat för enkel åtkomst och fäller ned 

sängen i platt läge för akutvård av hjärtat.

Smarta uppmaningar och ett användargränssnitt med 

pekskärm hjälper till att förbättra effektiviteten och minska 

fel. Den hållbara pekskärmen har krocktestats och är enkel 

att rengöra. 

Patienter kan ladda och förvara sina enheter från sängen, 

vilket minskar störningar i arbetsflödet och eliminerar 

risken för att snubbla över enhetens sladdar. 

Innehåller funktioner för att underlätta ditt arbetsflöde, 

t.ex. vårt nya Secure® Line Management-tillbehör, 

pumphylla och extra uttag, som gör det möjligt att hantera 

och organisera patientens personliga elektroniska enheter 

direkt från fotgaveln. 



Anteckningar Anteckningar
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1. Agency for Healthcare Research and Quality. Förhindra fall på sjukhus. Hämtad 5 december 2018.  
https://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/fallpxtoolkit/index.html

2. HIS-system måste godkännas eller en integration utvecklas för att iBed-applikationer ska fungera.

Kundtjänst

Teknisk support
Vår tekniska support består av ett team med experter som kan hjälpa dig med dina  
ProCuity-behov.

Strykers ProCare-tjänster
Med ProCare-tjänster hjälper våra utbildade tekniker till att säkerställa att utrustningen är 
redo att användas när det behövs. ProCare är ett partnerskap du kan lita på, som ger dig en sak 
mindre att oroa dig för och en anledning till att känna dig säker på att du gör allt du kan för 
läkare personal och patienter.

Flex Financial-programmet 
Genom Strykers verksamhet Flex Financial tillhandahåller vi en rad smarta alternativ som är 
utformade för att passa din organisations behov. Vi samarbetar med våra kunder för att hitta 
den finansiella lösning som passar dina behov*.
*Programmens tillgänglighet varierar beroende på land och produktportfölj. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för 

fullständig information och tillgänglighet

Detta dokument är endast avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

Hälso- och sjukvårdspersonal måste alltid förlita sig på sina egna professionella kliniska 

bedömningar när de beslutar vilken produkt som ska användas vid behandling av en patient. 

Stryker ger ingen medicinsk rådgivning och rekommenderar att hälso- och 

sjukvårdspersonalen får utbildning i användning av enskilda produkter innan dessa används. 

Den information som presenteras är avsedd att demonstrera bredden på Strykers 

produktutbud. Hälso- och sjukvårdspersonal måste alltid studera bipacksedeln, 

produktetiketten och/eller bruksanvisningen innan han/hon använder en produkt från Stryker.

Det kan hända att produkter inte är tillgängliga på alla marknader, eftersom 

tillgängligheten är beroende av reglerande och/eller medicinsk praxis på enskilda 

marknader. Kontakta din representant för Stryker om du har frågor om tillgängligheten 

till Strykers produkter i ditt område. Stryker Corporation, dess divisioner eller 

dotterbolag äger, använder eller har ansökt om följande varu- eller tjänstemärken: 

Stryker, iBed, Secure Connect och ProCuity. ProCuity : klass Im (2797). Alla andra 

varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare eller innehavare. De 

avbildade produkterna är CE-märkta i enlighet med gällande EU-lagstiftning och direktiv.

Det här materialet är inte avsett för distribution utanför EU och EFTA.


