
Centuris™ Pro parça korkuluklu yatak 
Kaliteli bakım için düşük maliyetli çözüm

Özellikleri ve yararları
AutoContour™ ve Kayar Sırt Desteği, yatağın motor hareketi 
sırasında oluşan abdominal kompresyonu azaltırken hastanın 
yatakta kaymasını en aza indirir

Line-Of-Site™ sırt desteği göstergesi, sağlık çalışanlarının 
hastayı doğru şekilde yerleştirmesini sağlayan bilgiler verir

Tek elle indirilebilen parçalı korkuluklar, hastalara hızlı 
şekilde erişilmesini sağlayan hızlı, kolay ve otomatik indirme 
mekanizmasına sahiptir

Tutması kolay parçalı korkuluk, hastanın yardım almadan ve 
güvenilir şekilde yataktan çıkmasını sağlarken sabit ve güvenilir 
destek sağlar

Trendelenburg/Ters Trendelenburg işlevleri hastanın 
yerleştirilmesini kolaylaştırır 

220 kg'lık Güvenli Çalışma Yükü sayesinde çeşitli ağırlıklara 
sahip hastalar tarafından kullanılabilir

Sezgisel ikonografiye sahip kumanda kontrolü, işlevsel 
operasyonların kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlar

Yönlendirme tekerleği dahil 150 mm'lik tek bantlı tekerlekler 
hareket kolaylığı sağlar

Dört tekerleğin tamamında yapılan frenleme sayesinde hasta 
güvenliği artırılır

İşlevsel tam kilitleme özellikli sağlık çalışanı kontrolü, 
operasyonel güvenliğin artırılmasını sağlar



Centuris Pro parça korkuluklu yatak

Teknik Spesifikasyonlar

Güvenli Çalışma Yükü 220 kg

Yatak ağırlığı 133 kg

Yükseklik ayarı 39 ila 77 cm

Koruma sınıfı IPX4

Yatak açıları 
Baş kısmı 0 ila 65° 

Kalça kısmı 0 ila 28° 

Ayak kısmı -22 ila -3° 

Trendelenburg/Ters Trendelenburg -17 ila +17°

Yatma bölümü genişliği 90 cm

Yatma bölümü uzunluğu 200 cm

Yatma bölümü yüzeyi 
Baş kısmı Yüksek Basınçlı 

  Laminat 

  (çıkarılabilir) 

Kalça ve ayak kısımları metal

Korkuluk yüksekliği 38 cm

Tekerlekler 150 mm'lik tek bantlı

Yönlendirme tekerleği baş kısmında

Merkezi fren ayak kısmında

Kaldırma/serum askılığı tutucu 4 köşede

Bilateral Mekanik CPR kolu

Ek seçenekler 
Yatak uzatma ve çarşaf tutucu

Kumanda kontrolü Tek elle korkuluğu indirmeLine-Of-Site sırt desteği göstergesi

Bu belge yalnızca sağlık uzmanlarının kullanımına yöneliktir. Bu broşürde gösterilen tıbbi cihazlar, 
sağlık kuruluşlarının bölümlerindeki hastalarda kullanım amaçlıdır. 

Bu tıbbi cihazlar, söz konusu yönetmelik uyarınca CE işareti taşıyan, yasal düzenlemelere tabi sağlık 
ürünleridir. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma 
ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu 
tıbbi cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.

Hill-Rom tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Hill-Rom'un verdiği tek garanti ürünlerinin satış veya kiralanmasını kapsayan 
açık, yazılı garantidir.
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Tüm ürünler/seçenekler tüm ülkelerde mevcut değildir. 
Ürün veya hizmetlerimiz konusunda daha fazla bilgi için lütfen 
yerel Hill-Rom temsilciniz ile iletişim kurun veya internet sayfamızı 
ziyaret edin:

www.hill‑rom.com

Hill-Rom dünya genelinde yaklaşık 10.000 çalışanıyla önde gelen bir global 
tıbbi teknoloji şirketidir. Beş ana alanda klinik ve ekonomik sonuçları iyileştiren 
hasta bakımı çözümlerine odaklanarak 100'den fazla ülkede sağlık çalışanlarıyla 
işbirliği içerisinde çalışıyoruz: Mobiliteyi Artırmak, Yara Bakımı ve Önleme, 
Klinik İş Akışı, Cerrahi Güvenlilik ile Etkililik ve Solunum Sağlığı. Hill-Rom 
çalışanları, programları ve ürünleri dünya çapında tek bir misyona ulaşmak için 
çalışır: Hastaların ve sağlık çalışanlarının kazanımlarını geliştirmek.


