
Hill-Rom®

Travma Sedyesi

Hill-Rom travma sedyesi (P8040) hem travma hem acil 
ünitelerinde kullanım için idealdir. Yıllar boyu kullanılmak 
üzere hazırlanan bu sedye, üstün hareket kapasitesi, rahatlık 
ve kalite sunar.

Mobilite. Neden sedyeyi yönlendirmek ve durdurmak için 
çaba sarf edesiniz? Opsiyonel el freni rampadan aşağıya doğru 
giderken ve ani durmalarda oluşabilecek ekstra güç kullanımını 
azaltır. Entegre serum askısı taşıma aparatı sedyenin ve serum 
askılığının kolayca manevra yaptırılmasına yardımcı olur. 
Yeni nesil Steering Plus™ sistemi köşelerden rahat dönmeyi 
ve manevra kontrolünü mümkün kılar.

Kullanım Kolaylığı. Bu sedye baş kısmından ayak kısmına 
kadar X-ray geçirgen yapısı ile zaman tasarrufu sağlar ve 
yaralanma riskini azaltır. Tüm platform her türlü standart 
röntgen kasetleri ile uyumludur. Sedyenin dört köşesinde 
drenaj orbaları ve göğüs drenaj tüpü için askılıklar mevcuttur.

Kalite. Güçlendirilmiş sedye bazalarımız uzun ömürlü kalite 
için sağlam, otomotiv sınıfı çelikten yapılmıştır ve daha 
yüksek hasta ağırlıklarını taşımak üzere 317,5 kg ağırlık 
kapasitesine sahiptir. Nikel kaplı itme sapları, serum askılıkları, 
yan korkuluklar ve diğer parçalar zorlu ortamlarda dahi 
paslanmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir.

Hill-Rom® Travma Sedyesi

Bir bakışta

Hill-Rom travma sedyesi temel özellikleri:

•	 317,5 kg taşıma kapasitesi

•	 Entegre tartı kilogram olarak gösterir

•	 Tüm taşıma platformu her türlü standart büyüklükte 
röntgen kasetleri ile uyumludur.

•	 Dik pozisyonda göğüs röntgen kaseti tutucu

•	 Aktif El freni – dünyanın ilk sedye el freni, 
vücut ağırlığınızı kullanmadan, sedyenin 
rampalarda ve köşelerde güvenli ve kolay 
durdurulmasına yardım eder.

•	 Entegre serum askısı taşıma aparatı sedyenin ve serum 
askılığının kolayca manevra yaptırılmasına yardımcı 
olur.

•	 Rahat	dönüş	ve	manevra	kontrolü için yeni nesil 
Steering Plus™ sistemi 

•	 Güçlü	ve	stabil	bir	platform	için yedek kilitleme 
ve dört tekerlek freni

•	 Tazyikli su ile yıkanabilir

•	 Üç yıllık parça garantisi ve ömür boyu çerçeve 
garantisi

* İsteğe bağlı özellikler

Aktif el frenli ergonomik 
itme kolları ve entegre 
serum askılığı 

OneStep® yanlara 
sıfırlanabilen korkuluklar

Dört taraflı fren ve 
hareket pedalları*

Yeni nesil  
Steering Plus™ sistemi

Çift kilit, entegre çelik dişlere  
sahip dört tekerlekli fren sistemi

Entegre tartı*

Tüm yatma yüzeyi 
altında röntgen kaseti 
platformu



Hill-Rom®

www.hill-rom.comFrance ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom ............................................. +44 (0)1530 411000
Deutschland .......................................................................................................... 0800 8 63 55 37
Nederland .........................................................................................  +31 (0)347 32 35 32
Italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz ........................................................  +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .....................................................................0800 8 63 55 37

Österreich ......................................................................................................................... 0800 8 63 55 37

Ireland ....................................................................................................................... +353 (0)1 413 6005

Iberia .................................................................................................................................. +34 (0)93 6856000

Nordic Countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.TM

© 2013 Hill-Rom® SARL, HER HAKKI SAKLIDIR.

Travma Sedyesi

 D
oc

. N
o:

 5
TR

14
53

06
-0

1 
• D

es
ig

n:
 In

te
rn

at
io

na
l C

om
m

er
ci

al
 M

ar
ke

tin
g,

 2
01

3-
09

Maksimum ağırlık ................................................................317,5 kg (700 lbs)

Alçak pozisyon – yerden şilte üzerine 61,6 cm (24,5 inç)
kadar olan mesafe ...............................................................tartıyla 61 cm (24 inç)

Yüksek pozisyon – yerden şilte üzerine 95,9 cm (37,8 inç)
kadar olan mesafe ...............................................................tartıyla 95,3 cm (37,5 inç)

Uzunluk ................................................................................210,8 cm (83 inç)

Genişlik (yan korkuluklar yukarı konumda) ........................81,3 cm (32 inç) 

Genişlik (yan korkuluklar aşağı konumda)..........................67,3 cm (26,5 inç)

Yan korkuluk uzunluğu ........................................................119,4 cm (47 inç)

Şilte/yüzey üzerinde yan korkuluk yüksekliği .....................36,8 cm (14 inç)

Şilte boyutu ..........................................................................66 cm (26 inç) x 190,5 cm (75 inç)

Maksimum baş açısı ............................................................90°

Maksimum Trend/Revers Trend ...........................................18°

Yerle taban arasındaki mesafe .............................................8,9 cm (3.5 inç)

Tekerlek büyüklüğü ..............................................................20,3 cm (8 inç)

• Sedye yastığı

• Serum taşıyıcı

• Hasta tepsisi

• Malzeme tepsisi

• Oksijen tüpü tutucu

• Sıvı oksijen tüpü tutucu

• İnfüzyon destek sistemi

• Yan korkuluk örtüleri

• Kolçak

• Çıkarılabilir ayakucu paneli

• Yatık röntgen kaseti tutucu

• Dosya tutucu

• Dönüştürülebilir ayakucu paneli

• Serum askısı

• Ayak bileklikleri

• Taşıma kayışları

• Ayak uzatma parçası

• Havlu kağıt kutusu

Teknik Spesifi kasyonlar Aksesuarlar

X-ray uyumlu tüm taşıma platformu

Entegre Serum Askılığı Taşıma Cihazı

Entegre Tartı

Aktif El Freni

Özellikler Standart 
Özellikler

İsteğe Bağlı 
Özellikler

317,5 kg taşıma kapasitesi

Entegre tartı

Aktif El freni

Entegre serum askılığı taşıma aparatı

Fren/Yönlendirme pedalları – baş ve ayak

Fren/Yönlendirme pedalları – dört tarafta

Yeni nesil Steering Plus™ sistemi

X-ray uyumlu tüm taşıma platformu

Ergonomik itme kolları

Kalıcı serum askılığı – 3 aşamalı

26 inç genişlik

Ayak kısmında yüksek/alçak hidrolik pedallar

Yan korkuluk sistemi Yanlara saklanabilir

X-ray geçirgen kısım

Yangın bariyerli 7,6 cm yüksek yoğunluklu köpük şilte

Yangın bariyerli 10 cm yüksek yoğunluklu köpük şilte

12,5 cm Comfortline® çoklu yoğunluklu yangın bariyerli 
köpük şilte

Tampon renkleri – nötr, mavi, kırmızı, deniz mavisi 
veya mor arasından seçim Seçenek


