Akuttbårer
– system for pasienttransport
Akuttbårer
STL 285 for bruk på sykehus og klinikker
STS 282 for akuttmottak og poliklinikker
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Når kvalitet teller

svas svalland as

Pasienttransportsystem STL og STS
med nytt antimikrobielt belegg

Effektiv beskyttelse takket være innovativ antimikrobiell teknologi

Overflatebehandling
med pulverlakk som
inneholder
antimikrobielle
additiver.

Disse additiver
Disse additivene
konsentrere seg
binde seg til bakteripå overflaten for å
ene og ødelegge celbeskytte mot kontalene på forskjellige
minerende bakterier måter og forstyrrer
eller mikrober.
deres normale funksjoner og stopper
reproduksjon.

Mikrobene*
kan ikke
overleve!

*bakterier, mugg og sopp

Et antimikrobielt belegg på STL og STS
transportsystem sikrer effektiv og langvarig reduksjon av bakterier samt mugg- og
soppkontaminering.
På grunn av det antimikrobielle belegget
blir visse bakterier redusert med opp til
80% etter bare 15 minutter og opp til 99%
i løpet av de første to timene.
Bruken av det antimikrobielle belegget er
et tillegg til de nødvendige hygieniske prosessene og øker beskyttelsen mot potensielt
skadelige mikrober.
Belegget hemmer veksten av et bredt spektrum av mikroorganismer:

• MRSA
• E. coli
• Salmonella
• Legionella
• Aspergillus Niger
For ytterligere informasjon vennligst besøk:
www.biocote.com

Ingen endring av transportsystemet

Transportsystemet endres ikke på utsiden.
Det antimikrobielle belegget påvirker ikke
ytelsekapasiteten.

Lang levetid

Den antimikrobielle virkningen reduseres
ikke over tid; den vil ikke slites eller vaskes
av, og vil vare i hele levetiden til produktet.
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Kontinuerlig beskyttelse

Den antimikrobielle effekten oppnås ved å
tilsette sølvion additiver til belegget. Denne
teknologien fungerer kontinuerlig med beskyttelse døgnet rundt.
Ingen tilsetningsstoffer som inneholder sølvnanopartikler brukes.
Belegget er fargenøytralt og brukes i de
områdene av transportsystemet som er
særlig utsatt, og sensitivt med hensyn til
hygienekrav.
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1
Sidegrinder
2
Utløserknapp/spake for sidegrinder
3
Skyvehåntak og utløserbøyle for ryggjustering

3

2
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Hvorfor er et antimikrobielt
belegg fornuftig?

Viktige grunner til å bruke antimikrobielt belegg

• Bakterielle sykdommer er økende
• Stadig økende hygienestandarder
• Mikrober kan finnes overalt
• Skadelige bakterier, for eksempel

MRSA, kan bli funnet selv på de reneste
overflater hvor de kan vokse og utgjøre
en trussel mot vår helse

Mikrober har en veldig lang stabilitet på ubehandlede overflater:
Mikrobe
MRSA
Salmonella

Aspergillus niger sporer overlever i flere år
E.coli
opp til 16 måneder

Prosentandel reduksjon av MRSA og E.coli
på en beskyttet overflate
(ISO 22196:2011)

Fordeler med sølvion
teknologi
• Den er effektiv mot bakterier, mugg og

• Sølvion teknologi er bevist effektiv mot
resistente bakteriestammer

• Den har en permanent effekt, og supplerer de vanlige rengjørings- og

dekontamineringsprosessene

Det antimikrobielle belegget har blitt testet i
henhold til ISO 22196: 2011 for å underbygge reduksjon av mikrober. Bare belegg
med en minimum reduksjon på 95 prosent
blir godkjent.
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Den antimikrobielle sølvion teknologien reduserer veksten av mikrober
med opp til 99 prosent i løpet av de første to timene.
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STL 285
Akuttbåre for bruk på sykehus og klinikker
Sidegrinder
Infusjonsstativ

Teleskopstang med stort reguleringsområde, enkel å låse. Kan plasseres
i alle hjørner. Maksimum lengde på
infusjonsstativet er ca. 1.050 mm.

Denne lette pasientbåren har perfekte manøvereringsfasiliteter, særlig hvis den blir utstyrt
med det femte hjulet (tilleggsutstyr). Solid
konstruksjon med sentrallås som kan betjenes
fra alle hjul. Gjennomført design med lukkede
overflater som garanterer optimal rengjøring/
desinfisering. Pasientbåre med en gunstig pris i
forhold til kvalitet, et bredt spekter av tilbehør,
samt at båren er enkel å betjene.

Nedfellbare sidegrinder,
enkel og sikker håndtering, solid og hygienisk
konstruksjon, ingen fare
for tilfeldige uhell. Kan
vippes ned til under
høyden på polstret liggeflate.

Skyvehåndtak
Solid skyvehåndtak for enkel
manøvrering av båren

Hygiene
Egenskaper til understell og karosseri
– glatte og forseglede plastoverflater
for enkel rengjøring og desinfisering.
Sideskinnesystem med glatte hjørner.
Anvendelse av antimikrobielt belegg på
de deler av transportsystemet som er
spesielt sårbare og sensitive med
hensyn til krav til hygiene.

Mobilitet
Lav vekt med 4 store hjul for enkel styring
med retningsbrems på ett hjul.
Femte hjul er tilleggsutstyr.

Design: Rainer Schindhelm
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Lav basishøyde på 550 mm

Bedre komfort for både pasient og personale.

Polstring

Festes med borrelås på undersiden
av madrass.

Design

For å garanterer optimal hygiene er det lagt betydelig vekt på å få en god design og utforming av
rammen og profilen på STL.

ward
red dottadesign
produc

Drift

Høydejustering og Trendelenburg/Trendelenburg revers
kan betjenes enten fra venstre eller høyre side av båren.
Sentrallås og retningsbrems betjenes med fotpedal på alle
4 hjul.

Illustrasjon:
285.1000.1 med 285.0550.1, 207.1470.0 og 207.1350.0
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STL 285
Akuttbåre for bruk på sykehus og klinikker

Beskrivelse
285.1000.1 Akuttbåre STL
Understell plastbelagt i sølvgrå med 4 enkle hjul på 200 mm i diameter, med presisjonskulelager, 2 av hjulene er antistatiske og 1 er retningsbestemt. Fotspake for sentrallås
på alle 4 hjul, retningslås eller alle hjul fritt dreibare 360°. Hydraulisk fotpumpe for
høydejustering. 1 fotpedal for høydejustering, 2 pedaler for senking av bordtopp, henholdsvis justering av Trendelenburg/Trendelenburg revers. Med jordkontakt. Liggeflate
2-delt, uten madrass. Ryggseksjon trinnløs justerbar opp til 90° med servostyrt gassfjær.
Skyvehåndtak ved hodeenden, pulverlakkert i rødt RAL 2002. Nedfellbare sidegrinder,
pulverlakkert i grå/rød. 4 veggavvisere. Sikker arbeidsbelastning opp til 300 kg.
285.0500.1 STL Madrass
1.950 mm x 620 mm, 40 mm tykk, motstandsdyktig, slitesterkt PU-materiale1), egnet for
røntgen, antistatisk, sort, festet med med klebebånd gel på undersiden.

285.0550.1 STL Madrass

1.950 mm x 620 mm, 80 mm tykk, motstandsdyktig, slitesterkt PU-materiale1), egnet for
røntgen, antistatisk, sort, festet med med klebebånd gel på undersiden.

207.3890.0 Forflytningsmadrass (kun på forespørsel)
Trendelenburg revers justering med fotpedal

For en enkel og komfortabel pasientoverføring, kan også benyttes som en standard madrass, 1.950 x 590 x 80 mm, tykk motstandsdyktig, slitesterkt PU-materiale1), antistatisk,
sort, egnet for røntgen, undersiden av høykvalitets spesielt slitesterkt materiale, med 4 stk
løftestropper langs hver langside. Festet på begge sider av båren med borrelås.
Kan bare brukes sammen med skyvehåntak 207.1420.0.
For ytterligere informasjon vedrørende forflytningsmadrass, se side 7.
1) Polyuretan

Trendelenburg justering med fotpedal

Ryggseksjon
justering med servostyrt gassfjær

Innstillinger, dimensjoner:
Høydejustering2) med fotpumpe
Trendelenburg/Trendelenburg revers	
Ryggseksjon, justering	
Full lengde	
Full bredde	
Pasientens liggeflate, lengde	
Pasientens liggeflate, bredd
Ryggseksjon, lengde	
Avstand mellom løftesøyler	
Diameter på hjul	
Jordkontakt
Vekt	
Kapasitet

285.1000.1
550 – 870 mm
ca. 15°
+ 90°
2.160 mm
760 mm
ca. 1.950 mm
ca. 620 mm
730 mm
1.075 mm
200 mm

ca. 100 kg
300 kg

Vi forbeholder oss retten til å endre design, konstruksjon, dimensjoner og overflatebehandling
uten forutgående varsel.
 Standard

1) Polyuretan
2) Madrass ikke inkludert i oppgitte mål
Lav basishøyde
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STL 285
Tilbehør

1
207.1420.0 Skyvehåndtak
Tilleggshåndtak for montering i fotende, pulverlakkert
i rødt RAL 2002
2
207.1600.0 Sideskinne
I rustfritt stål, 455 mm lang, for feste av tilbehør,
montert ved hodeende
3
207.1800.0 Kroppsstropp
Med festeklamme i rustfritt stål, stropp med borrelås,
utskiftbar og vaskbar

6

1

4
207.1300.0 Femte hjul (pristillegg)
I tillegg, fjærbelastet retningsbestemt styrehjul, diameter 100 mm, i sentral posisjon for optimal styring under transport. Fotspak som betjenes fra begge sider.
5
207.3890.0 Forflytningsmadrass
1.950 x 590 x 80 mm, av motstandsdyktig, slitesterkt
PU-materiale (polyuretan), antistatisk, sort, egnet for
røntgen, undersiden av spesielt slitesterkt materiale,
med fire løftestropper langs hver langside. Festes på
begge sider av båren med borrelåsstropper. Kan
bare brukes sammen med skyvehåndtak 207.1420.0
• Høy skyvekvalitet og optimal komfort
• Mindre slitsomt og enkel å bruke
• Bidrar til å spare tid og kostnader da den kan
håndteres av bare 1 person
• Ideell for overføring til røntgenbord
• Egnet for pasienter opp til 300 kg
• Ingen ekstra investering, da den også kan brukes
som en standard madrass
6
207.3000.0 Universalbord
For bruk som bord til monitor eller som skrivebord
med en kapasitet på 15 kg eller som fotbrett. I grå
plast inkludert 2 stropper med borrelås for feste av
monitor, ramme pulverlakkert i RAL 9006. For feste
i fotenden. Kan ikke monteres sammen med ekstra
skyvehåndtak 207.1420.0 i fotenden.

2

3

6

7

8

4

9

7
207.1470.0 Infusjonsstang
I rustfritt stål med 4 kroker, for montering i alle 4 hjørner. Justering opp til 1.050 mm (3-trinns teleskop),
betjenes med etthåndsgrep
8
207.3200.0 Kroker 2 stk
I rustfritt stål, på venstre eller høyre side, for urinpose
eller lignende

5

9
207.2650.0 Hodepute
Sort, antiglid på underside
10
207.1350.0 Formstøpt bunn (pristillegg)
Oppbevaringssted for pasientens personlige eiendeler,
i tillegg eget rom for oppbevaring av oksygenflaske
opptil 11 liter

207.3990.0 Papirrullholder
Til papirruller opp til 500 mm bredde
(uten bilde)

10
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STS 282
Akuttbåre til akuttmottak
og poliklinikker
Enten for førstehjelp behandling, i polikliniske avdelinger eller intensivavdelinger
setter den moderne transportbåren STS 282
nye standarder i bruk og mobilitet, såvel
som i hygiene og design. God design og
funksjonalitet forenkler daglige gjøremål når
pasienter trenger førstehjelp eller pleie.

Sidegrinder

Nedfellbare sidegrinder, enkel og sikker håndtering, solid og
hygienisk konstruksjon, ingen fare for tilfeldige uhell. Kan vippes
ned til under høyden på polstret liggeflate.

Kapasitet

Sikker arbeidsbelastning
opp til 300 kg.

Hygiene

Egenskaper til understell og karosseri
– glatte og forseglede plastoverflater
for enkel rengjøring og desinfisering.
Sideskinnesystem med glatte hjørner.
Anvendelse av antimikrobielt belegg på
de deler av transportsystemet som er
spesielt sårbare og sensitive med
hensyn til krav til hygiene.

Mobilitet

4 store hjul for enkel styring med retningsbrems.
Ett ekstra femte hjul er montert midt under understell for
enklere manøvrering. Skyvehåndtak for enkel
styring av STS båren.

Design: Rainer Schindhelm
Jiri Spanihel

8
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Lav basishøyde 590 mm

Bedre komfort for både pasient og personale.

Polstring

Infusjonsstativ

Med borrelås på undersiden av madrass.

Med betydelig reguleringsområde, enkel å låse.
Kan felles ned når den ikke
er i bruk.

Skyvehåndtak

Enkel ergonomisk design, kan foldes ned
for enklere tilgang til
pasient. Håndteres
med en hånd

Design

For å garantere optimal hygiene er det lagt betydelig vekt på å få en god design og utforming
av rammen og profilen på STS.

t award
red do design
product

Betjening

Høydejustering og Trendelenburg/Trendelenburg revers
justeringer kan betjenes fra venstre eller høyre side av båren. Fotspak i alle hjørner betjener sentral- og styrelås.

Illustrasjon:
282.1000.0 med 282.0550.1
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STS 282
Akuttbåre til akuttmottak
og poliklinikker
Beskrivelse

282.1010.1 Akuttbåre STS

Understell med plastbeskyttelse i sølvgrått, med 4 enkle hjul med diameter på 200 mm
med presisjonskulelager, 2 av hjulene er antistatiske, i tillegg et femte hjul med diameter
på 100 mm for enkel manøvrering av båren. Fotspak for sentral- og retningslås. Fotpumpe
for hydraulisk justering:
1 fotpedal for høydejustering av båren. 2 pedaler for senking av båren, henholdsvis justering av Trendelenburg/Trendelenburg revers. Med jordkontakt.
Liggeflate 2-delt, røntgen gjennomtrengelig, uten madrass. Aluminium ramme.
Ryggseksjon trinnløs justerbar opptil 90° ved hjelp servostyrt gassfjær.
Skyvehåndtak ved hodeende, nedfellbart, pulverlakkert i rødt RAL 2002. Nedfellbare
sidegrinder, pulverlakkert grått/rødt. 4 veggavvisere og ekstra kollisjonsbeskyttere på
siden.
Infusjonsstang i rustfritt stål, festet på venstre side av hode, uttrekkbar (3-trinns teleskopisk)
kan felles ned, med 4 kroker. Lagringsplass for pasientens effekter, samt holder til oksygenbeholder integrert i understellet.

282.0500.1 STS Madrass

1.950 mm x 620 mm, 40 mm tykt slitesterk PU-materiale1), antistatisk, egnet til røntgen,
sort, med sklisikker borrelås på underside.

282.0550.1 STS Madrass

1.950 mm x 620 mm, 80 mm tykt slitesterk PU-materiale1), antistatisk, egnet til røntgen,
sort, festet med borrelås på undersiden.

206.3890.2 Forflytningsmadrass

for en enkel og komfortabel pasientenoverføring, kan også brukes som en standard
madrass, 1.950 x 590 x 80 mm, av motstandsdyktig, slitesterkt PU-materiale1), antistatisk, sort, egnet for røntgen, undersiden av høykvalitets spesielt glidende materiale, med 4
løftestropper langs hver langside. Festes på begge sider av båren med borrelåsstropper.
For ytterligere informasjon vedrørende forflytningsmadrass, se side 15.

282.2010.1 Akuttbåre STS

Som 282.1010.0, men med 4-delt liggeflate, fot- og midtseksjon med gassfjærassistert
mekanisk justering.

282.0500.1 STS Madrass

1.950 mm x 620 mm, 40 mm tykk, motstandsdyktig slitesterkt PU-materiale1), egnet for
røntgen, antistatisk, sort, festet med borrelås på undersiden.

282.0550.1 STS Madrass

1.950 mm x 620 mm, 80 mm tykk, motstandsdyktig slitesterkt PU-materiale1), egnet for
røntgen, antistatisk, sort, med sklisikker borrelås på underside.

1) Polyuretan

red dot award
product design
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Trendelenburg revers på 15° ved fotspak

Trendelenburg på 15° ved fotspak

Innstillinger, dimensjoner:
Høydejustering1) med fotpumpe
Trendelenburg/Trendelenburg revers
Ryggseksjon, justering
Justering av legg-/fotseksjon		
Full lengde
Full bredde
Pasientens liggeflate, lengde
Pasientens liggeflate, bredde
Ryggseksjon, lengde
Avstand mellom løftesøyler
Diameter på hjul
Infusjonsstang:
3-trinns teleskopstang,
justeringsområde: 650 mm
Oppbevaring av oksygenbeholder:
for flasker opptil 11 liter
Jordkontakt
Vekt
Kapasitet

282.1010.1
590 – 900 mm
ca. 15°
+ 90°
2.160 mm
765 mm
ca. 1.950 mm
ca. 620 mm
730 mm
1.075 mm
200 mm


282.2010.1
590 – 900 mm
ca. 15°
+ 90°

2.160 mm
765 mm
ca. 1.950 mm
ca. 620 mm
730 mm
1.075 mm
200 mm







ca. 115 kg
300 kg


ca. 120 kg
300 kg

Vi forbeholder oss retten til å endre design, konstruksjon, dimensjoner og overflatebehandling
uten forutgående varsel.
 Standard
1) Madrass ikke inkludert i oppgitte mål

Mekanisk justering av fot- og midtseksjon.
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STS 282
Tilbehør

1

2

4

3

4

3

12

5

7

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

1
206.1400.0 Skyvehåndtak
Tilleggshåndtak for montering i fotende, nedfellbart,
pulverlakkert i rødt RAL 2002 (ettermontering ikke
mulig).
2
206.1800.0 Kroppsstropp
Med festeklamme i rustfritt stål, stropp med borrelås,
utskiftbar og vaskbar
3
206.1600.0 Sideskinne
I rustfritt stål, 455 mm lang, for feste av tilbehør,
montert ved hodeende. Ventilator med tilhørende
adapter kan henges på sideskinnen (nødvendig med
1 x 206.1600.0).

206.1610.0 Sideskinne
Som 206.1600.0, men monteres på fotende
206.1620.0 Sideskinne
Som 206.1600.0, men monteres på høyre side, nær
hodeende
206.1630.0 Sideskinne
Som 206.1600.0, men monteres på venstre side,
nær hodeende
206.1640.0 Sideskinne
Som 206.1600.0, men monteres på høyre side, nær
fotende

4
206.3000.0 Universalbord
For bruk som bord til monitor eller som skrivebord
med en kapasitet på 15 kg eller som fotbrett. I grå
plast inkludert 2 stropper med borrelås for feste av
monitor, ramme pulverlakkert i RAL 9006.
For feste i fotenden.
5
206.1460.0 Infusjonsstang
inkl. skyvehåndtak
Tilleggs infusjonsstang, fastmontert for feste i fotende,
justeringsområde 650 mm – 1.050 mm (3-trinns
teleskop), kan felles ned med 4 kroker, i rustfritt stål,
(ettermontering ikke mulig)
6
206.1470.0 Infusjonsstang
I rustfritt stål med 4 kroker, for montering i alle 4 hjørner. Justeringsområde 650 mm - 1.050 mm (3-trinns
teleskop), betjenes med etthåndsgrep
7
206.1700.0 Armbord
Venstre side, lagret under toppen når ikke i bruk
(vennligst informer hvilken tykkelse på polstring ved
tilleggsbestilling)
8
206.1750.0 Armbord
Høyre side, lagret under toppen når ikke i bruk
(vennligst informer hvilken tykkelse på polstring ved
tilleggsbestilling)

206.1650.0 Sideskinne
som 206.1600.0, men monteres på venstre side,
nær fotende

6
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STS 282
Tilbehør

4

1

2

3

14

6
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1
206.2650.0 Hodepute
Sort, antiglid på underside
2
206.5500.0 Gjenopplivingsbrett
600 x 390 mm (B x D)
laget av Trespa, 8 mm tykk, hvit
3
206.2850.0 Skinner til røntgenkassetter
I rustfritt stål (ettermontering ikke mulig), kun for
modell 282.1010.0

5

4
206.2820.0 Kassettholder
Til røntgenkassetter opp til 350 mm x 430 mm, teleskopstang med posisjonsmarkør, rustfritt stål
5
206.3200.0 kroker 2 stk
I rustfritt stål, på venstre eller høyre side, for urinpose
eller lignende

7

6
206.3890.0 Forflytningsmadrass
1.950 x 590 x 80 mm, av motstandsdyktig, slitesterkt
PU-materiale (polyuretan), antistatisk, sort, egnet for
røntgen, undersiden av spesielt slitesterkt materiale,
med fire løftestropper langs hver langside. Festes på
begge sider av båren med borrelåsstropper. Kan
bare brukes sammen med skyvehåndtak 206.1400.0

•
•
•

Høy skyvekvalitet og optimal komfort

•
•
•

Ideell for overføring til røntgenbord

Mindre slitsomt og enkel å bruke
Bidrar til å spare tid og kostnader da den kan håndteres av bare 1 person
Egnet for pasienter opp til 300 kg
Ingen ekstra investering, da den også kan brukes
som en standard madrass

7
206.3830.0 Oksygenflaskeholder
pulverlakkert stål, RAL 9006, montert under ryggdelen, for 2,5 l oksygenflasker, flaske festes med krok
og belte med borrelås

206.3990.0 Papirrullholder
Til papirruller opp til 500 mm bredde
(uten bilde)
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Notater
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Notater
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