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Inovativní transportní lůžko 

Tři desetiletí inovací ve zdravotnictví se dnes promítají do podoby 
transportního lůžka ve třech klíčových oblastech.

Špičkový design 
a materiály

Ergonomický pohon, 
který vás dostane 
tam, kam potřebujete.

Bezpečnost ověřená  
na milionu 
zdravotnických  
lůžek přenesená  
na SPRINT 200

Systém vícezónového 
monitorování
lůžka informuje zdravotnický 
personál o tom, že pacient lůžko 
opustil.

16% snížení
tlaku v oblasti pánve díky 
konstrukci Ergoframe®.16

Váha s přesností na 0,5 kg 
– při vážení není třeba pacienta 
přesouvat na jiné lůžko.

Madlo Mobi-lift®

zajišťuje pacientovi oporu při 
vstávání z lůžka.

Stisknutí tlačítka
stačí díky pohonu i-Drive 
Power® k manipulaci s lůžkem.

Dojezdová vzdálenost 
11 km
bez nutnosti nabíjení.

O 77 % menší 
než doporučená počáteční 
tlačná síla i bez motorizovaného 
kolečka (FlexiDrive®).6

Stálá
ergonomická poloha díky 
IV&Drive®.6

2,2× větší 
než doporučená pevnost 
postranic.10

5× větší
než doporučená pevnost 
infuzních stojanů.6

Funkční design
pro snazší čištění a kontrolu 
infekcí.

Bez mezery při přesunu
díky konceptu těsně 
přiléhajících postranic.

SPRINT 200
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SHRNUTÍ

Prevence pádů
Sprint 200 poskytuje 
v rámci prevence pádů 
pacientů mobilizační 
podporu, bezpečné 
postranice a funkci 
monitorování opuštění 
lůžka.

Podpora zotavení 
pacienta
Sprint 200 nabízí různé 
polohy, které mohou 
podpořit zotavení pacienta. 

Větší komfort  
pro pacienta
Pacienti se mohou cítit 
pohodlně díky širší ložné 
ploše, sofistikovaným 
matracím a konstrukci 
Ergoframe®, která snižuje 
tlak, smykové a třecí síly.

Snadný transport 
pacienta
Funkce jako IV&Drive®, i-Drive 
Power® a EasyBrake® zlepšují 
ergonomii transportu a zvyšují její 
účinnost.

Zjednodušení práce 
zdravotníků
Sprint 200 pomáhá 
zdravotnickému personálu při 
každodenních úkonech, jako je 
vážení a laterální přesun pacientů.

Efektivnost 
nemocničního provozu
Zdravotnické vybavení musí být 
odolné a spolehlivé. Sprint 200 je 
konstruován a testován tak, aby 
obstál i v těch nejnáročnějších 
podmínkách.

Výhody pro pacienta Přínos pro zdravotníky 
a pracovní postupy 

nemocnice



IV&Drive®

Standardní lůžko
 Při používání standardních madel 

hrozí riziko paranění zad.

Lůžko s funkcí IV&Drive®

 Vzpřímená ergonomická poloha v jakékoli výšce díky jedinečné 
kombinaci infuzních stojanů a tlačných madel.

PROBLÉMY

— Transport pacienta může vést ke vzniku muskuloskeletálních poranění.1

— Laterální přesun pacienta na lůžko a z něj.

— Zachování ergonomické polohy během transportu.
i-Drive Power®

Díky motorizaci stačí k jízdě jen zmáčknout tlačítko.6

ŘEŠENÍ

EasyBrake®

Ergonomické umístění 
brzdových pedálů 
umožňuje snadné 
uvolnění nebo aktivaci 
brzdy zatlačením 
pedálu směrem dolů. 

Možnost FlexiDrive®

Sprint 200 může být vybaven výsuvným pátým 
kolečkem s tlumičem nárazů, které usnadňuje 
řízení.

IV&Drive®Funkce Safety Sense lůžko 
zastaví při odtažení ruky.
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35 000
muskuloskeletálních 

poranění 
v USA ročně.2

38 %
sester v USA bylo v 

pracovní neschopnosti 
kvůli bolesti zad.3

56 %
amerických sester 

hlásilo muskuloskeletální 
poranění.3

SNADNÝ TRANSPORT 
PACIENTA

O 77 % menší 
než doporučená počáteční 

tlačná síla i bez motorizace.6.

Díky pohonu i-Drive Power® může dojít až k 80% 
snížení nákladů souvisejících s muskuloskeletálními 

poraněními vzniklými při transportu.5.



Monitor opuštění lůžka*

— Vícezónové monitorování pacienta.

— Může zdravotníkům doplňovat sledování pacienta,  
a zvyšovat tak prevenci pádů.12

Bezpečné postranice

— Pokrývají 70 % těla pacienta.

— Pohodlný přístup pro zdravotnický personál.

— Funkce SoftDrop zajišťuje jejich plynulé spouštění.

PREVENCE PÁDŮ

Mobi-lift®

Unikátní madlo Mobi-lift® 
zajišťuje oporu při vstávání  
z lůžka.

84,8 %
pádů nastane, když je pacient 

bez dozoru.11

26,7 %
pádů je způsobeno tím, že se 
pacient pokusí opustit lůžko.11

PROBLÉMY

— Pacienti nemají oporu při opouštění lůžka.

— K většině pádů dochází, když je pacient bez dozoru.

— Funkce mobilizace usnadňují opouštění lůžka.

— Zdravotníci jsou informováni, když pacient opustí lůžko.

ŘEŠENÍ
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11,5%
chybovost při odhadování 

hmotnosti pacienta  
bez váhy.7

Odolné díly
Sprint 200 je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, které 
byly testovány nad rámec průmyslových norem.

Snadné čištění
Díky sloupové konstrukci, 
hladkému povrchu 
a přístupnému podvozku 
se Sprint 200 snadno čistí 
a udržuje.

Až 1 %
nákladů je vynaloženo  

za údržbu.9

5× větší
než doporučená pevnost 

infuzních stojanů.6

Pevnější než ocel
plastové postranice vydrží 

2,2× větší síly, než je 
doporučeno.10

Nepřesahující postranice
Přesun pacienta z jednoho lůžka 
na druhé představuje riziko vzniku 
muskuloskeletálních poruch.4  
Díky nepřesahujícím postranicím je 
přesun pacienta ze SPRINTu 200 na jiné 
lůžko snazší.

USNADNĚNÍ PRÁCE 
ZDRAVOTNÍKŮM

EFEKTIVNOST NEMOCNIČNÍHO 
PROVOZU

PROBLÉMY

— Spolehlivost vybavení.

— Potřeba rychlého servisu.

— Odolnost částí vybavení.

PROBLÉMY

— Zdravotnický personál potřebuje znát přesnou 
hmotnost pacienta.

— Snížení procesních nákladů.

ŘEŠENÍ
ŘEŠENÍ

Přesná váha*
— Přesnost na 0,5 kg 

a záložní baterie.

— Není třeba pacienta 
přemísťovat na jiné 
lůžko.

— Intuitivní a snadné 
používání.
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Trendelenburg Reverzní Trendelenburg Vaskulární poloha

Poloha 
kardiackého 
křesla
Poloha kardiackého 
křesla zlepšuje dýchací 
a kardiovaskulární 
funkce pacienta.13

Další polohy

PODPORA ZOTAVENÍ PACIENTA

PROBLÉMY

— Dýchací a srdeční obtíže. — Urgentní situace při pobytu na lůžku.

16% snížení
největšího tlaku v oblasti pánve.14

ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ

SPRINT 200

Běžná ložná plocha

Pozitivní účinky Ergoframe®

Lůžko s konstrukcí Ergoframe®

— 16% snížení největšího tlaku v oblasti pánve.14

— Prevence sklouzávání.14

Standardní lůžko
 Nejvíce postižené oblasti velkými 

tlakovými a smykovými silami.

vysoký tlak

komfortný tlak

Vyšší komfort

Omezení sklouzávání

Minimalizace sesunu 
pacienta

Snížení smykových sil

vysoký tlak

komfortný tlak
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Snížení tlaku 
v oblasti pánve 
díky konstrukci 
Ergoframe®.



VYŠŠÍ KOMFORT PRO PACIENTA

Velká ložná plocha

76 cm široká a 203 cm dlouhá ložná plocha zajišťuje komfortní 
pobyt na lůžku pro většinu pacientů.

Mobi-Grips

Pomáhají pacientovi s aktivní mobilizací.

ŘEŠENÍ

PROBLÉMY

— Pacienti mohou na lůžku strávit 
i několik hodin.

— Pacienti se mohou cítit nepohodlně.

— Ne všichni pacienti se na lůžko 
vejdou.

ŘEŠENÍ
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Doporučené varianty matrací pro Sprint 200 podle stavu 
pacienta.14
Široký výběr matrací.

Standard
— Základní matrace pro 

krátký pobyt pacienta 
na lůžku.

— 10 a 13centimetrová 
1vrstvá matrace.

Advanced
— Matrace Advanced 

zajišťuje pohodlí 
a redistribuci tlaku.

— Pro pacienty s rizikem 
vzniku proleženin.

— Vrstva z viscoelastické 
pěny.

— 13centimetrová 4vrstvá 
matrace.

Comfort
— Pohodlná matrace pro 

delší pobyty.

— Pro pacienty s nízkým 
rizikem vzniku 
proleženin.

— Vrstva z viscoelastické 
pěny.

— 13centimetrová 2vrstvá 
matrace.

Reactive
— Matrace Reactive rovno-

měrně rozkládá tlak pod 
zády a v oblasti pánve 
v každé poloze.

— Pro pacienty s rizikem 
vzniku proleženin.

— Vrstva z viscoelastické 
pěny.

— 13centimetrová matrace 
se vzduchovými celami 
v oblasti zad a sedu.
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Standard

Reactive

Advanced

Comfort



PŘEHLED HLAVNÍCH FUNKCÍ

Díky konstrukci 
Ergoframe® je 
polohování pacienta 

pohodlnější.

Nepřesahující 
postranice s funkcí 
SoftDrop vyrobené 
z odolného plastu.

Funkce Safety Sense 
lůžko zastaví při 
odtažení ruky.

Hydraulické nožní 
ovladače včetně 
pedálu TR na straně 
hlavy.

IV&Drive® je kombinací 
tlačných madel 
a infuzních stojanů.

S pohonem i-Drive 
Power® stačí k jízdě 
stisknout tlačítko.

Ukazatele úhlu sklonu 
na postranicích 
a zádovém dílu 
pomáhají při 
polohování.

Madla Mobi-Grips 
zajišťují oporu při 
samostatném pohybu 
pacienta.

Madlo Mobi-Lift® 
zajišťuje oporu při 
opouštění lůžka.

Váha s přesností 
na 0,5 kg a funkce 
opuštění lůžka.

Brzda EasyBrake® 
přístupná ze všech 
čtyř stran.

Ochranná kolečka 
chrání konstrukci 
během manipulace  
s lůžkem.

Různé varianty matrací 
podle stavu pacienta.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Příslušenství*

Technické specifikace

Parametr Sprint 200

Průměrná hmotnost lůžka 161 kg

Bezpečné pracovní zatížení 320 kg

Maximální hmotnost pacienta 280 kg

Police 3 v 1

Držák na roli papíru

Svislý držák na kyslíkovou láhev

Držák karty

Box

Náhradní infuzní stojany

Možnosti nastavení na míru

Motorizace Ložná plocha Váha*

i-Drive 
Power® FlexiDrive® 2dílný 4dílný S váhou Bez váhy

Průměr kolečka 
21 cm

Průměr kolečka 
16 cm

Nastavení pouze 
zádového dílu

Nastavení 
zádového, 
stehenního 
a lýtkového dílu

Ergoframe®

Přesnost na 0,5 kg

Včetně systému 
vícezónového 
monitorování

Bez monitorování 
opuštění lůžka

Průměr koleček 
(20 cm)

Úhel stehenního dílu 
(0–40°)

TR / ATR 
(+17°/-17°)

Úhel zádového dílu 
(0–90°)

Úhel lýtkového dílu 
(0–25°)
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