
ProCuity har avancerade funktioner för att förebygga fallolyckor, teknik för trådlösa överföringar och 

är skalbara. De är ergonomiskt utformade för patienthantering med Zoom-motor och elbromsar. De har 

även en proaktiv metod för att förhindra fallolyckor, minska skador vid eventuella fall och effektivisera 

vårdpersonalens arbetsflöde. De är även skalbara vilket innebär att du kan anpassa dem för allt från 

medicinska avdelningar och kirurgiavdelningar ända upp till intensivvårdsavdelningar. Det innebär att 

du kan standardisera sängförrådet och förbättra vårdpersonalens effektivitet.

Förberedd för iBed Wireless och Secure Connect

Modell LE

Lägsta höjd: 29,2 cm

Elbromsar

USB-uttag

++
Modell L

Lägsta höjd: 

29,2 cm

4-tumsskärm

Funktioner

ProCuity-
sängserien

Säkra, smarta och skalbara 



ProCuity-specifikationer
Modellnummer 3009

Total längd 

228,6 cm (utan sängförlängning)

259,1 cm (med sängförlängning)

Bredd (med uppfällda sidoräcken) 

105,4 cm

Bredd (med nedfällda sidoräcken) 

100,3 cm 

Höjdintervall (till överkanten av underredet) 
för L- och LE-modeller 

Högsta: 76,2 cm 

Lägsta: 29,2 cm

Placering av underredet

Ryggstöd: 0° till 65° ± 5°

Knästödsrörelse: 0° till 30° ± 5°

Trend/omvänd trend: +12° till -10° ± 5°

Patientmadrass 

213,4 × 88,9 cm

Patientmadrass med sängförlängning 
(tillbehör)

243,8 × 88,9 cm

Hjuldiameter 

15 cm 

Säker totalbelastning 

249,5 kg

Maximal patientvikt 

226,8 kg

Standardfunktioner

Elspecifikationer

Specifikationer

* ± 1,4 kg av den totala patientvikten för patienter som 
väger 27,2 till 45,4 kg.

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.
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• sängvåg*

• adaptivt sängplatslarm med tre zoner

• iBed Watch

• Extra uttag 230 VAC, 50 Hz, 8 A

• reservbatteri

• integrerad sängförlängning

• gränssnitt för sköterskeanrop

• handenhetsport

• manuella bromsar

• hållare för patienttillhörigheter

• funktioner för trådlösa överföringar

• rörelseavbrott

• integrerad krok för 
urinuppsamlingspåsar

• integrerade krokar för remmar

• automatisk belysning under sängen

• integrerad pumphållare

• sidoräcken med tre lägen

• smarta uppmaningar och säkerhetspanel

• Myndighetsgodkännanden: UL-godkända 
enligt IEC 60601

• Volt: 100–240 VAC

• Ampere: 8 A

• Strömläckage: Högst 300 μA 
(mikroampere)

• Frekvens: 50/60 Hz

• kontakt för sjukhusanvändning: 120 V 
växelström, 60 Hz, 8 A


