
Hill-Rom®

Hill-Rom® taşıma sedyesi (P8005) Acil, Ameliyathane veya 
poliklinik ortamları için maliyet etkin bir seçimdir. Bu sedye 
benzersiz mobilite, konfor ve kalite sunar.

Mobilite. Yönlendirmesi ve durdurması kolay olan bu sedyede 
köşelerden rahat dönmesi ve manevra kontrolu için isteğe bağlı 
gelecek nesil Steering Plus™ sistemi vardır. Güçlü ve stabil bir 
platform için standart yedek kilitlemeli, dört tekerlekli fren 
sistemi sağlanmıştır.

Konfor. Yoğunluk nedeniyle uzun süre sedyede yatan hastalar 
basınç ülserleri gelişmesi riski altındadır. Yenilikçi 5 inç kalınlığında 
olan AccuMax Quantum™ havalı sedye şiltesi, Controlled Release™ 
Teknolojiline sahip tek elektriksiz dinamik basınç dağıtım şiltesidir.

Kalite. Güçlendirilmiş sedye bazalarımız uzun ömürlü kalite 
için otomotiv sınıfı kalın çelikten yapılmıştır. Hill-Rom®, 
bakıcıların giderek artan obez popülasyonu karşında ürünleri 
ile çözüm sunmayı kendine amaç edinmiştir. Hasta ve bakıcı 
güvenliğine odaklanan Hill-Rom® tüm sedyeleri 317,5 kg ağırlık 
kapasitesine göre tasarlayıp test eden tek şirkettir.

Hill-Rom® Taşıma Sedyesi

* İsteğe bağlı özellik

Bir bakışta

Hill-Rom® Transfer Sedyesi temel özellikleri:

•	 317,5	kg	ağırlık	kapasitesi	

•	 	Alçak	pozisyon daha güvenli sedyeye çıkış 
ve sedyeden iniş için

•	 	Terapötik	Destek	Sistemleri: Köpük, 
Tempur-Pedic®, AccuMax Quantum*

•	 Ergonomik	itme	kolları

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

•	 Entegre	O2	tüpü	haznesi	ve	malzeme	tepsisi*

•	 	Yedek	kilitleme	ve	dört	tekerlek	frenleri	

•	 Tazyikli	su	ile	yıkanabilir

•	 	Üç	yıllık	parça	garantisi ve ömür boyu çerçeve 
garantisi

Taşıma Sedyesi

AccuMax Quantum™ 
Sedye Şiltesi

Yedek kilitlemeli, dört tekerlekli 
fren sistemi

Entegre serum askısı*

Ergonomik itme kolları ve entegre 
serum askısı taşıma aparatı*

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.TM



317,5 kg taşıma kapasitesi

66 cm genişlik

76,2 cm genişlik

Fren/Yönlendirme pedalları – baş ve ayak

Fren/Yönlendirme pedalları – dört tarafta

Köşe yönlendirme tekerleği

“Yeni nesil Steering Plus™” sistemi

Entegre O2 tüpü haznesi ve malzeme tepsisi

Ergonomik itme kolları

Ergonomik itme kollarına entegre transfer tutucusu ve serum askılığı 

Kalıcı serum askılığı – 2 aşamalı

Yan korkuluk sistemi – aşağı katlanır

Yangın bariyerli 7,6 cm veya 10 cm yüksek yoğunluklu köpük şilte

Yangın bariyerli 13 cm Comfortline® çoklu yoğunluklu sünger

7,6 cm veya 10 cm Tempur-Pedic® şilte

13 cm AccuMax Quantum™ sedye şiltesi (Elastimax veya Hypolex)

Açık naturel körük ve tercihe bağlı olarak kırmızı veya açık naturel 
tampon Seçenek

Hill-Rom®

www.hill-rom.com

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.TM

Aksesuarlar
•	Serum	askısı
•	Ayak	bileği	kayışları
•	Kolçak
•	Dosya	tutucu
•		Dönüştürülebilir	ayakucu	

paneli
•	Çıkarılabilir	ayakucu	paneli
•	Ayak	uzatma	parçası
•	İnfüzyon	destek	sistemi
•	Serum	taşıyıcı
•	Lateral	röntgen	kaset	tutucu
•	Sıvı	oksijen	tüpü	haznesi
•	Şilte	
•	Oksijen	tüpü	haznesi
•	Havlu	kağıt	haznesi
•	Hasta	tepsisi
•	Yan	korkuluk	koruyucuları
•	Sedye	yastığı
•	Taşıma	kayışları
•	Malzeme	tepsisi

Taşıma Sedyesi

Teknik Spesifikasyonlar
Hill-Rom® Taşıma Sedyesi
Maksimum ağırlık ................................................................ 317,5 kg (700 lbs)
Alçak pozisyon – yerden şilte üstüne kadar olan mesafe ..... 58,4 cm (23 inç)
Yüksek pozisyon – yerden şilte üstüne kadar olan mesafe ... 88,9 cm (35 inç)
Uzunluk ................................................................................. 210,8 cm (83 inç)
Genişlik  ................................................................................... 81,3 cm (32 inç)
.........................................................................................veya 91,4 cm (36 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) 
........................................................veya 76,2 cm (30 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)

O2 Tüpü Haznesi

AccuMax Quantum™ VPC Şilte

Yeni nesil Plus Steering™ sistemi 
kolay dönüş ve kontrol sağlar

Tempur-Pedic® Medical Şilte

Mavi ergonomik itme saplı 
Serum Askısı Taşıma Cihazı 

5 inç Comfortline® Köpük Şilte

Entegre Yardımcı Malzeme Tepsisi 3 Aşamalı Entegre Serum Askısı

Gri itme saplı Serum Askısı 
Taşıma Cihazı 

Hill-Rom® haber vermeden tasarım, spesifikasyonlar 
ve modellerde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. 
Hill-Rom®’un verdiği tek garanti ürünlerinin satışı veya 
kiralanması durumunda verilen yazılı garantidir.
© 2012 Hill-Rom®  SARL, TÜM HAKLARI SAKLIDIR

France..................................................................................................................................................................................................................................................+33 (0)2 97 50 92 12

United Kingdom ..........................................................................................................+44 (0)1530 411000

Deutschland .......................................................................................................................................................................+49 (0)211 16450-0

Nederland .................................................................................................................................................................................................+31 (0)347 32 35 32 

Italia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ 39 (0)2 950541

Suisse/Schweiz .................................................................................................................................+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .........................................................................................+41 (0)21 706 21 38 

Österreich...................................................................................................................................................................................................................+43 (0)2243 28550 

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

Özellikler Standart Özellikler İsteğe Bağlı Özellikler
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