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Transportní lůžko
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Sprint 100

je manipulace se 
Sprint 100 jednoduchá 
a bezpečná. 

Díky  
intuitivnímu ovládání
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Transportní lůžko
Výkonné, všestranné 
a zároveň komfortní.



Benefity Sprint 100 v kostce

Sprint 100 umožňuje plynulý převoz pacientů, zvyšuje jejich 
bezpečnost a napomáhá při procesu uzdravování. Chytrý 
design lůžka snižuje čas a úsilí potřebné pro jeho údržbu. 

Bezpečí a pohodlí pro 
pacienta
— Nastavení poloh napomáhajících 

uzdravení pacienta
— Vyšší bezpečnost pacienta
— Komfortní matrace pro minimalizaci 

rizika vzniku dekubitů

Usnadnění práce 
personálu
— Jedinečný ergonomický design
— Snadný převoz pacienta
— Bezpečná péče o pacienta

Efektivita provozu
— Efektivní péče o pacienta a jeho 

převoz
— Snadná údržba
— Odolnost – minimalizace nákladů na 

údržbu a opravy
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Snadný převoz pacienta

Snadný transport a manipulace s transportním lůžkem zásadně 
zlepšují ergonomii práce.

Ochranná kolečka
Speciálně navržená ochranná 
kolečka chrání lůžko při převozu před 
poškozením.
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IV&Drive
Sprint 100 je první transportní lůžko na světě 
navržené tak, aby jej bylo možné tlačit za infuzní 
stojany. 

Běžné infuzní stojany se mají při tlačení tendenci 
lámat. S technologií LINETu IV&Drive dokážou 
infuzní stojany bezpečně pojmout 100 kg pracovní 
zátěž, aniž by se ohnuly.6

EasyBrake
S EasyBrake probíhá brzdění i odbrzdění 
sešlápnutím pedálu směrem dolů, což snižuje 
fyzickou námahu a podporuje ergonomii práce. 

EasyBrake díky umístění brzd u hlavové a nožní 
části lůžka eliminuje potřebu přesunu při brzdění 
ke stranám lůžka.

FlexiDrive
Pohodlí pacienta zvyšuje Sprint 100 využitím 
výsuvného 5. kolečka vybaveného funkcí tlumení 
nárazů, která snižuje otřesy způsobené překážkami 
či nerovnými povrchy.

Usnadnění práce personálu
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Bezpečí a pohodlí pacienta

Bezpečí a pohodlí pacienta jsou s designem Sprint 100 spjaté 
od výběru komfortní matrace až po alarm pro opuštění lůžka.



9* Výběr matrace se liší podle nastavení stretcheru.

Začněte s CPR bez 
prodlení
Madlo pro CPR je rychle a snadno 
rozpoznatelné a přístupné. Upravit Sprint 100 
do pozice pro CPR v krizové situaci trvá jen 
několik vteřin.

SoftDrop postranice
SoftDrop postranice pokrývají většinu délky 
lůžka. Z obou stran lůžka se dají v případě 
potřeby kdykoli sklopit. Díky technologii 
SoftDrop se navíc postranice sklápějí plynule, 
pomalu a bezhlučně.

Větší pohodlí
Celkový dojem pacienta dokáže výrazně 
vylepšit správný výběr matrace. Sprint 100 
nabízí tři varianty matrací.*

Matrace Advanced Mattress lůžka Sprint 100 
s paměťovou pěnou a termovrstvou pohodlí 
ještě zvyšuje.

Bezpečí a pohodlí pacienta



Pro snazší léčbu

Vaskulární poloha nohou
Komfort pacienta lze zvýšit upravením Sprint 100 
do vaskulární polohy nohou.

V kritickém stavu často pacienti trpí dýchacími 
či srdečními obtížemi. Díky snadnému ovládání 
lze Sprint 100 nastavit do poloh, které podporují 
životní funkce pacienta.
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Poloha Cardiac Chair
Poloha kardiackého křesla pomáhá pacientovi s dýcháním 
a funkcí oběhové soustavy.7 

Díky hydraulickému ovládání nohou je nastavení 
pacienta do správné pozice snadné. Mnoho 
ošetřovatelských úkonů, jako například podávání léků, 
je snazších v poloze pacienta vsedě.



Trendelenburg

Anti-Trendelenburg

Náklon lůžka
Sprint 100 nabízí polohu Trendelenburg 
i Anti-Trendelenburg.
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Ukazatel úhlu
Zabudovaný ukazatel úhlu umožňuje snadné 
zjištění úhlu opěrky zad. 

Bezpečí a pohodlí pacienta



Péče o pacienta

Ergonomický design  transportního lůžka Sprint 100 a správné 
polohování pacienta zjednodušují péči o něj.
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Snadné přizpůsobení 
ložné plochy
Čtyřdílnou ložnou plochu matrace 
lze jednoduše přizpůsobit potřebám 
pacienta.

Přístup k hlavě 
pacienta
Díky postranicím má zdravotník volný 
přístup k hlavě pacienta. Postranice 
se dokonale přizpůsobí i poloze 
v úhlu 30 stupňů, a nenechají tak 
žádný prostor pro zranění.

Nízká výška
Díky výšce pouhých  
55,5 cm může pacient z lůžka vstávat 
pohodlně a bezpečně. 

Usnadnění práce personálu
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Efektivita provozu

Stabilní a zároveň ergonomický a snadno čistitelný Sprint 100 nabízí 
zajímavé výhody i pro management zařízení. 

Inovativní infuzní stojany
infuzní stojany lůžka Sprint 100 udrží o 35 % větší zátěž 
než běžné teleskopické infuzní stojany.8 Navíc jsou zvlášť 
navržené na tlačení a manévrování.
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SNADNÁ ÚDRŽBA

Vyjímatelná matrace
Matraci Advanced Mattress lze snadno vyjmout pro potřeby čištění nebo případnou výměnu, čímž se 
snižuje riziko nákazy.

Čištění
Povrch konstrukce lůžka Sprint 100 se čistí velmi snadno. Údržba celého lůžka je absolutně nenáročná.

Efektivita provozu



Přehled vlastností produktu

Madla lze složit a mít tak lepší přístup k pacientovi.

Funkce IV&Drive umožňuje používat 
infuzní stojany k manipulaci  s lůžkem.

Postranice s funkcí SoftDrop jsou ergonomické a bezpečné.
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FlexiDrive je výsuvné 5. kolečko, které 
zaručuje plynulou jízdu a bezpečný 
převoz.

Ovládání nohou je snadné a dostupné 
po obou stranách.

Brzdy lze použít ze všech čtyř stran, 
a to i v těsných prostorách.

Standard (8 cm / 3,2 in)*

Comfort (10 cm / 3,9 in)
s paměťovou pěnou*

Advanced (13 cm / 5,1 in) 
s paměťovou pěnou 
a termovrstvou*

17* Výběr matrace se liší podle konfigurace stretcheru.



2dílná  
úzká ložná plocha

2dílná  
široká ložná plocha

4dílná  
úzká ložná plocha

4dílná 
 široká ložná plocha

IV&Drive

FlexiDrive

SoftDrop 
postranice

CardiacChair

Kompatibilita 
s C-rameny

Multifunkční polička

Držák na rentgenové kazety

Držák na kyslíkovou lahev

Teleskopické infuzní stojany

Držák na roli papíru

Držák karty

Řešení pro Vaše potřeby

Řada příslušenství*
Sprint 100 lze dále přizpůsobit na míru pomocí široké 
řady příslušenství tak, aby dokázal uspokojit rozličné 
požadavky v nemocničním prostředí.

18 * Výběr příslušenství se liší podle nastavení stretcheru.



2dílná  
úzká ložná plocha

2dílná  
široká ložná 

plocha

4dílná  
úzká ložná plocha

4dílná 
 široká ložná 

plocha

Vnější rozměry 211 × 76 cm 211 × 86 cm 211 × 76 cm 211 × 86 cm 

Ložná plocha matrace 193 × 66 cm 193 × 76 cm 193 × 66 cm 193 × 76 cm 

Nastavení výšky 56,5– 89 cm 56,5–89 cm 55,5– 88 cm 55,5– 88 cm 

Nastavení výšky 18° / 18° 18° / 18° 18° / 18° 18° / 18° 

Nastavení opěrky zad 0–90° 0–90° 0–90° 0–90° 

Nastavení opěrky stehen – – 0–40° 0–40° 

Nastavení opěrky lýtek – – 0–21° 0–21° 

Výška postranic 35,5 cm 35,5 cm 36,5 cm 36,5 cm 

Bezpečné pracovní zatížení 
(SWL) 

320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 

Váha (včetně základního 
vybavení) 

120 kg 135 kg 120 kg 135 kg 
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Bezpečí a pohodlí pro pacienta
— Nastavení poloh napomáhajících uzdravení pacienta
— Vyšší bezpečnost pacienta
— Komfortní matrace pro minimalizaci rizika vzniku dekubitů

Usnadnění práce personálu
— Jedinečný ergonomický design
— Snadný převoz pacienta
— Bezpečná péče o pacienta

Efektivita provozu
— Efektivní péče o pacienta a jeho převoz
— Snadná údržba
— Odolnost – minimalizace nákladů na údržbu a opravy

Benefity Sprint 100 v kostce
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