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Power-LOAD 6390 
Upevňovací systém na nosítka s elektrickým nakládáním

Power-PRO XT 6506 
ambulantní elektricky poháněná nosítka

Elektricky poháněný
systém
Upevňovací systém na elektricky poháněná nosítka 
Power-LOAD k nosítkům Power-PRO XT s pohonem  
do ambulantních vozů

Zvedá a spouští nosítka do sanity a z ní; určeno ke snížení zatížení páteře a rizik 
kumulativních traumat. Upevňovací systém na nosítka Power-LOAD pomáhá  
zvyšovat bezpečnost obsluhy a pacienta, protože podpírá nosítka během nakládání  
a vykládání. Snížení zatížení páteře pomáhá předcházet kumulativním traumatům. 
Power-LOAD bezdrátově komunikuje s nosítky Power-PRO pro snadnost ovládání  
a pohodlí uživatele.

Snižuje riziko úrazů při zvedání a spouštění. Zdravotníci trpí častým zatěžováním 
páteře v důsledku opakovaných pohybů, jako je zvedání, spouštění, přenášení  
a ohýbání. Používání systému Power-Pro XT může pomoci snížit zatěžování páteře, 
což může mít za následek nižší počet úrazů, neodpracovaných nebo zkrácených 
pracovních dnů a nákladů na pojištění.
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Power-PRO XT a Performance-PRO XT jsou kompatibilní se systémem Power-LOAD.  
Tento systém splňuje normy dynamických srážkových testů souvisejících s bezpečností  
přepravované osoby* a automaticky dobíjí baterii Power-PRO XT SMRT.

Performance-PRO XTPower-PRO XT

Kompatibilita nosítek se systémem Power-LOAD

Power-LOAD 6390 
Upevňovací systém na nosítka s elektrickým nakládáním

 IPX6    IEC-60601-1  BS EN-1789
AS/NZS-4535      KKK-A-1822

IPX6    
AS/NZS-4535

BS EN-1789
IEC-60601-1

Ruční uvolňování nosítek
Umožňuje odjistit nosítka, jakmile jsou 
jejich kola na zemi.

Zvedací ramena
Baterií napájený hydraulický zvedací systém 
podpírá nosítka a pacienta během nakládání  
a vykládání.

Indikátory LED  
v hlavové části
Informuje operátora o stavu polohy.  
Trvale zelená, je-li v požadované poloze 
nebo připraveno k přepravě; blikající žlutá,  
není-li v požadované poloze nebo není 
připraveno k přepravě.

Lineární přenosový systém
Podpora a vedení nosítek během nakládání  
a vykládání.

Ovládací panel  
s indikátorem baterie
Umožňuje kompletní ovládání nosítek s ručním 
zvedáním a také provoz elektricky poháněných 
nosítek v případě ztráty napájecího zdroje.

• Zvedací ramena
• Indikátory LED v hlavové části
• Rukojeti k uvolnění nosítek
• Lineární přenosový systém
• Dvojitá kontrolka LED
• Ruční uvolňování vozíku

• Induktivní dobíjení
• Ovládací panel
• Indikátor akumulátoru
• Uvolňování v nožní části
• Bezpečnostní hák
• Vozík

* Splňuje normy dynamických srážkových testů pro Power-PRO XT (AS/NZS-4535 a BS EN-1789) a Performance-PRO XT (BS EN-1789).
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Šoková poloha, nohy natažené 
nebo volitelná poloha  
s pokrčenými koleny 

Sklápěcí postranice 

Hydraulický systém zvedání 

Zvedání v hlavové a nožní části 
a část rukojetí

Ovladače v nožní části 

Pneumaticky podpíraná  
opěrka zad 

Nastavitelná nakládací výška  
s funkcí krokování  

XPS

Sklápěcí hlavová část 
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Power-PRO XT* 6506 
ambulantní elektricky poháněná nosítka

IEC-60601-1 IEC-60601-1IPX6    

Nosítka Power-PRO XT byla navržena na základě důležitých informací od zdravotníků. Výsledkem jsou nosítka, která snižují 
potřebu ručního zvedání. Baterií napájený hydraulický systém zvedá a spouští pacienta na pouhý dotyk tlačítka** a sklápěcí 
hlavová část lůžka zkracuje nosítka ke snadné manipulaci v rozsahu 360 stupňů v kterékoli výškové poloze.

Komplexní řešení pro celou řadu pacientů a prostředí.
XPS poskytuje rozšířenou plochu pro pacienta, kterou lze snadno osadit na kompatibilní 
nosítka1. XPS lze seřídit v sedmi aretovatelných polohách a zahrnuje širší matraci, která 
snižuje mezeru při přepravě a je konstruována s ohledem na pohodlí pacienta. Toto  
řešení pomáhá zvládnout trendy rostoucí obezity a podporuje různé pacienty a prostředí.

Rukojeti k uvolnění XPS 
Udržují ruce v dostatečné vzdálenosti 
od mechanismů nosítek.

Životnost XPS 
Vyvinuto pro dlouhou životnost 
s hliníkovým jádrem.

+38 %
plochy

XPS 
Rozšiřitelná plocha pro pacienta

1Power-PRO XT, Power-PRO TL a Performance-PRO XT

8

* Splňuje normy dynamických srážkových testů (AS/NZS-4535 a BS EN-1789) ve spojení s Power-LOAD.
** Nosnost 318 kg se zvedací kapacitou bez podpory 227 kg. (Zatížení nosítek hmotností překračující136 kg může vyžadovat další pomoc ke splnění nastavené nakládací výšky.)
Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-2:2010+A1:2015 s volitelnou zádovou částí 1865 (6506-012-004).
Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-3:2012+A1:2015 s volitelnou XPS (6506-040-000).

318 kg
nosnost
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Hybridní
systém

Systém upevňovacích prvků Performance-LOAD nosítek s manuálním 
zvedáním pomáhá zvýšit bezpečnost pečovatele a pacienta tím, že vede 
nosítka při nakládání a vykládání a zabezpečuje nosítka během přepravy. 

Performance-LOAD 6392 
upevňovací systém na nosítka s manuálním nakládáním

Snižuje riziko úrazů při zvedání a spouštění. Zdravotníci trpí častým zatěžováním 
páteře v důsledku opakovaných pohybů, jako je zvedání, spouštění, přenášení  
a ohýbání. Používání systému Power-Pro XT může pomoci snížit zatěžování páteře,  
což může mít za následek nižší počet úrazů, neodpracovaných  nebo zkrácených 
pracovních dnů a nákladů na pojištění. 

Power-PRO XT 6506 
ambulantní elektricky poháněná nosítka

Systém upevňovacích prvků na nosítkách Performance-
LOAD s ručním nakládáním spolu s ambulantním  
elektricky poháněnými nosítky Power-PRO XT

09



Performance-LOAD 6392 
upevňovací systém na nosítka s manuálním nakládáním

 IPX6    IEC-60601-1  BS EN-1789
AS/NZS-4535      KKK-A-1822

IPX6    
AS/NZS-4535

BS EN-1789
IEC-60601-1

Ambulantní nosítka Power-PRO XT

Kompatibilita s nosítky Performance-LOAD
Power-PRO XT je kompatibilní se systémem  Performance-LOAD. Systém splňuje normy dynamických srážkových testů AS/NZS-4535  
a BS EN-1789 ve spojení s Power-PRO XT. Volitelné indukční nabíjení automaticky dobíjí baterie SMRT 

Indukční dobíjení (volitelně) 
Dobíjí baterii SMRT v přepravní  
poloze (není třeba kabel ani konektory)

Lineární přenosový systém
Pomáhá s vedením a centrováním  
nosítek během nakládání a vykládání

Západka v nožní části  
Zajišťuje nožní část nosítek   
na místě v přepravní poloze

Možnost uvolnění na straně u nohou
Umožňuje odjistit nosítka od systému  
Performance-LOAD

Zajištění hlavové části 
Zajišťuje hlavovou část nosítek na  
místě v přepravní poloze

Adaptabilní podlahová deska  
a bezpečnostní hák  
Určeno k instalaci a kompatibilitě s technologiemi 
Power-LOAD. Bezpečnostní hák se připojí  
k bezpečnostnímu sloupku nosítek během  
nakládání a vykládání

Snímatelná sada nástrojů   
Performance-LOAD lze demontovat  
pro lepší čištění a údržbu

•  Volitelně indukční nabíjení pro  
baterie SMRT

•  Rozměry odpovídající potřebám  
pacienta s možností montáže na  
stěnu nebo na podlahu a odpovídající 
upevňovací prostředky

•  Omyvatelné tlakovou myčkou  
a demontovatelné k dekontaminaci

•  Splňuje normy dynamických srážkových testů 
AS/NZS-4535 a BS EN-1789

•  Vedené podpory k nakládání a vykládání 
zvyšují efektivitu uživatele omezením 
vybočování nosítek

•  Strategicky navrženo s možností budoucích 
úprav na podporu našeho upevňovacího 
systému Power-LOAD
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Ambulantní
nosítka

 Pneumaticky podpíraná opěrka zad

 Pevné tlačné tyče (volitelně)

 Sklápěcí hlavová a nožní část

 Hydraulický systém zvedání

 Křížový rám patentovaný v USA
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Nosítka Power-PRO TL pomáhají snižovat zatěžování 
páteře, snižuje riziko kumulativních traumatických 
úrazů zdravotníků.

Power-PRO TL 6550
Ambulantní elektricky poháněná nosítka
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IPX6 IEC-60601-1
BS EN-1789
DIN EN-1789

IPX6    BS EN-1789
IEC-60601-1

Klíčové vlastnosti

Úchyt k  
podlaze 6385 
Úchyt na  
kolejnici 6386 
Systém upevnění nosítek

Klíčové vlastnosti

  Kompatibilní s ambulantními nosítky  
jiných dodavatelů

   K dostání v konfiguracích úchytů k podlaze  
a úchytů k podlahovým kolejnicím

  Svařovaná konstrukce z nerezové oceli pro 
bezkonkurenčně dlouhou životnost

  Odpovídá normě BS EN-1789
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4

6386 6385

Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-2:2010+A1:2015 s volitelnou zádovou částí 1865 (6506-012-004).

Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-3:2012+A1:2015 s volitelnou XPS (6506-040-000). 318 kg
nosnost
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   Šoková poloha, nohy natažené nebo volitelně 
poloha s pokrčenými koleny

 Sklápěcí postranice

 Bezpečnostní tyč s možností zvedání

 Sklopná část u hlavy

  Nastavitelná nakládací výška do tří poloh

 Boční uvolňovací rukojeť

 Možnost kompatibility se systémem Power-LOAD

         Dvojí ovládání na konci u nohou  
k zajištění správného zvedání

 Silná matrace

Klíčové vlastnosti

Performance-PRO XT* 6086 
Ruční ambulantní nosítka
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 Zvedací rukojeti ve čtyřech rozích

  Velká kolečka pro nízkou točivou sílu 

 Snímatelná nosítka

  Šoková poloha, nohy natažené nebo volitelně 
poloha s pokrčenými koleny

Pojízdný systém M-1 přináší snadné ovládání jen 
jednou osobou a snadnost používání. Snímatelná 
nosítka a systém Steer-Lock nabízejí vynikající 
možnosti manévrování 

M-1 6100 
Pojízdná ambulantní nosítka
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4

AS/NZS-4535

Klíčové vlastnosti

  Vnitřní systém vodítka udržuje vyrovnání nosítek 
během nakládání a vykládání

  Konstrukce z nerezové oceli  
pro dlouhou životnost a odolnost proti rezivění

  Údržba bez použití mazadel a možnost umývání 
tlakovou vodou pro snadné čištění

  Uzamykací systém Inertia pomáhá zajistit  
konec nosítek u hlavy proti nárazu, což zvyšuje 
bezpečnost

  Určeno ke snadné instalaci na podlahu nebo na 
systém kolejnic ambulantního vozu

 Odpovídá normám BS EN-1789 a AS/NZS 4535

1
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6

Rovné vodítko k montáži uprostřed 6376 
DIN vodítko k montáži uprostřed 6373

6376

6373

Klíčové vlastnosti

Performance-PRO XT jsou robustní nosítka s ručním ovládáním, 
s hliníkovým křížovým rámem. Všestranné a stabilní nosítka 
Performance-PRO XT mají nosnost 318 kg a sklápěcí hlavovou část 
ke snadné manipulaci v rozsahu 360 stupňů v kterékoli výškové 
poloze.

Upevňovací systém na nosítka Power-LOAD pomáhá zvyšovat bezpečnost obsluhy  
a pacienta, protože podpírá nosítka během nakládání a vykládání. Snížení zatížení  
páteře pomáhá předcházet kumulativním traumatům. Power-LOAD bezdrátově  
komunikuje s nosítky Power-PRO pro snadnost ovládání a pohodlí uživatele.

Power-LOAD 6390 
Upevňovací systém na nosítka s elektrickým nakládáním

 IPX6    IEC-60601-1  BS EN-1789
AS/NZS-4535      KKK-A-1822

IPX6    
AS/NZS-4535

BS EN-1789
IEC-60601-1

* Splňuje normy dynamických srážkových testů (AS/NZS-4535 a BS EN-1789) ve spojení s Power-LOAD.

Odpovídá bodům 4.1, 4.2 (s výjimkou 4.2.3), 4.4, 5.1 a 5.3 normy  
BS EN 1865-1:2010.

318 kg
nosnost

227 kg
nosnost

EN-1865-1 EN-1789

8
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Spona IVNožní podpěra Držák O2

Příslušenství Stair-PRO 

Stair-PRO 6252
Křeslo na schodiště

  Systém Stair-TREAD dopravuje pacienty  
dolů po schodech bez zvedání

  Horní ovládací rukojeť poskytuje odpovídající  
výhled pro obsluhu a možnosti ovládání

  Délka rukojeti je optimalizována pro pohyb  
nahoru po schodech

  Anatomicky tvarované sedátko ABS

 Výsuvné rukojeti na zvedání na straně u nohou
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Klíčové vlastnosti

Stair-PRO je jedno z křesel na schodiště na trhu, které umožňuje snížit 
výskyt úrazů1. Nezávislí odborníci na ergonomii zjistili, že ve srovnání  
s konkurenčními modely mají uživatelé křesla Stair-PRO snížené  
relativní riziko úrazů zad při přepravě pacientů po schodech nahoru 
nebo dolů.1

Kompaktní velikost k uskladnění 
Možnost složení na 20 cm pro  
pohodlné uložení.

2

3

1

Napájecí systém SMRT zajišťuje nosítkům Power-PRO velký výkon.  
Jde o robustní, profesionální systém určený pro náročný svět  
EMS plný stresu. Napájecí systém SMRT eliminuje časově  
náročné a pracné protokoly nabíjení a „ladění“, které jsou  
obvykle třeba k zajištění spolehlivého, vysokého výkonu  
systémů bateriového napájení.

SMRT 
napájecí systém

 Dvě soupravy SMRT

   Nabíječka SMRT

 Napájecí kabel

1

2

3

Kompletní systém

Klíčové vlastnosti

•  Kompletní nabíjení přibližně za dvě hodiny

• Baterie SMRT mají nulovou paměť

•  Automatické řízení napájení prodlužuje  
životnost baterie

•  Utěsněná trvanlivá konstrukce je odolná proti všem 
povětrnostním vlivům

• Nabíjení baterií SMRT kdykoli a kdekoli je to třeba

Příslušenství napájecího systému SMRT

• 240 V AC – Spojené království (BS 1363A)

• 240 V AC – Austrálie (AS-3112 bez zemnicího kolíku)

12 V DC kabel (automobilový) 240 V AC – Evropa (CEE 7/16)

ANSI/AAMI ES60601-1:2005    
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:08

IEC-60601-1
IPX6*

*IPX6 se týká pouze baterie SMRT.

Montážní držák nabíječky SMRT

227kg
nosnost

1.  Human Performance Institute, Dept of Industrial and 
Manufacturing Engineering. Březen 2002. Porovnání komerčních 
křesel k přepravě po schodech pomocí analýzy skupinových dat. 
Univerzita Western Michigan University.
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Úložný vak na opěradle

Nastavitelný nástavec opěrky hlavy

Držák na O2 u hlavyBezpečnostní tyč s možností 
zvedání

IV stojan (možnost 2 nebo  
3 stupňů)

Úložná síť na základně

Základna pro defibrilátor

Přihrádka na ukládání u hlavy

Snímatelný držák na O2

Držák na O2 u nohou 

Systém uzamykání řízení

Dvojité zámky kol

Poloha s pokrčenými koleny

Hák na vybavení

XPS

Sklápěcí hlavová část 
Držák na láhev O2

Zdokonalte své vybavení pomocí volitelného příslušenství. Na základě svých potřeb si 
vytvořte nosítka, která splní vaše potřeby. O úplném seznamu volitelného příslušenství  
se poraďte s prodejním zástupcem.

Volitelné funkce k 
používání produktu

 XPS •  •  •
 Systém uzamykání řízení •    •  •
 Poloha s pokrčenými koleny •  •  •  • 
 Hák na vybavení •  •  •
 IV stojan (možnost 2 nebo 3 stupňů) •  •  •  •
 Dvojité zámky kol •  •  •
 Nastavitelné prodloužení hlavové části •  •    •
 Základna pro defibrilátor •  •  •  •
 Bezpečnostní tyč s možností zvedání STD  STD    STD

Možnost držáku na láhve O2 

 Držák na O2 v nohou •  •  •
 Držák na O2 u hlavy •  •  •
 Zasouvací držák na O2 u hlavy •  •  •
 Snímatelný držák na O2  •  •  •  •
Možnosti ukládání 

 Úložná síť na základně •  •  •
 Úložný vak na opěradle •  •  •
 Přihrádka na ukládání u hlavy •  •
*Dříve model nosítek 6500, **Dříve model nosítek 6085

Power-PRO XT  Performance-PRO XT  Power-PRO TL   M-1
6506*  6086**  6550   6100

Volitelné funkce
Zádržné systémy Rugged-X jsou polyuretanem potažené 
popruhy, které se snadno čistí. Popruhy s jasně žlutým 
potahem usnadňují viditelnost zádržného systému na  
nosítkách pro pečovatele, umožňují rozpoznat znečištění  
a urychlit čištění. 

•   Spolehlivost: Testováno v testech dynamických  
srážek – splňuje požadavky normy BS EN-1789.*  
Jasná barva pomáhá pečovatelům identifikovat  
nečistoty na popruzích zádržných systémů.

 •  Trvanlivost: Polyuretanový povlak chrání podkladovou 
tkaninu před poškozením v důsledku odírání. Určeno k 
použití za extrémních teplot v rozmezí -41 °C až +54 °C.

•  Odolnost: Potažené popruhy odolné proti znečištění 
usnadňují čištění zádržných systémů Rugged-X. Snadno 
omyvatelný polyuretanový povlak může pomoci zkrátit 
čas k vyčištění a usušení popruhů.

Klíčové vlastnosti

Rugged-X 
zádržné systémy

*  Splňuje požadavky normy BS EN-1789 na dynamické srážky s upevňovacím systémem nosítek Power-LOAD používaným s ambulantními nosítky Power-PRO XT, s upevňovacím systémem nosítek Power-LOAD 
používaným s ambulantními nosítky Performance-PRO XT, s upevňovacím systémem na nosítka Performance-LOAD používaným s ambulantními nosítky Power-PRO XT, ambulantními nosítky Power-PRO TL s 
upevňovacím systémem.

Možnosti kompatibility
Zádržné systémy Rugged-X jsou kompatibilní s 
ambulantními nosítky Power-PRO XT, Performance-PRO  
XT a Power-PRO TL.
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Specifikace nosítek

Model Power-PRO XT Power-PRO TL Performance-PRO XT M-1

Číslo modelu 6506  6550  6086  6100
Celková délka 206 cm  206 cm  203 cm  197 cm
Délka

 Standard 206 cm  194.3 cm  203 cm  197 cm
 Minimum 160 cm  139,7 cm)  163 cm  Nehodí se
Celková šířka 58 cm  58 cm  58 cm  56 cm
Maximální nosnost 318 kg1  318 kg1  318 kg  227 kg
Rozsah výšek (k horní straně nosítek)

 Vysoká poloha 105 cm2  105 cm2  107 cm2  100 cm2

  Nízká poloha 36 cm  36 cm  35 cm  37 cm
Hmotnost 57 kg3  66 kg3  40 kg4  55 kg*4

Sklon opěradla 0° – 75°  0° – 75°  0° – 73°  0° – 75°
Doporučená výška naložení Do 91 cm5    Do 86 cm6  Do 79 cm

Power-LOAD – upevňovací systém  
na nosítka 

Model Power-LOAD

Číslo modelu 6390
Délka

 Celková 241 cm
 Minimální 228 cm
Šířka 62 cm
Hmotnost

 Celková hmotnost 96,5 kg
 Modul podlahové desky 7,5 kg
 Modul kotvy  10,5 kg
 Modul k převozu 30,5 kg
 Modul vozíku 48 kg
Maximální nosnost7 318 kg
Minimální počet pracovníků

 Obsazená nosítka 2
 Neobsazená nosítka 1
Doporučená výška nakládání 56 cm až 91 cm
Baterie 12 V, 5 Ah olověná baterie  
  (6390-001-468)

Model – technické parametry

Křeslo na schody8

Model Stair-PRO

Číslo modelu 6252
Výška 95 cm
Šířka 52 cm
Hloubka9 71 cm
Složená hloubka 20 cm
Hmotnost 14 kg
Maximální zatížení10 227 kg

Model Performance-LOAD

Číslo modelu 6392
Délka

 Celková 178 cm
 Délka se zahrnutím pacienta 203 cm
Šířka 
 U nohou 23 cm
 U hlavy 48 cm
Hmotnost

 Celková hmotnost 28,5 kg
 Modul podlahové desky 7,5 kg
 Upevňovací modul  21 kg
Výška 15 cm
Minimální počet pracovníků
 Obsazená nosítky 2
 Neobsazená nosítka 1
Doporučená výška nakládání 56 cm až 91 cm

UPEVňOVACí PRVEK na nosítka  
Performance-LOAD 

1. Nosnost 318 kg se zvedací kapacitou 227 kg bez pomoci (zatížení nosítek nad  
136 kg může vyžadovat další pomoc, aby byla splněna nastavená nakládací  
výška nosítek.)

2. Výška měřená od dolní strany matrace, v části sedadla, na úroveň země.

3. Nosítka se váží s jednou baterií, bez matrace a zádržného systému.

*4. Nosítka se váží bez matrace a zádržného systému.

5. Vejde se na nakládací plošiny až do 91 cm Nakládací výška může být nastavena v 
rozsahu od 66 cm do 91 cm.

6. Nakládací výška může být nastavena v rozsahu od 66 cm do 86 cm.

7. Maximální nosnost představuje hmotnost pacienta. Bezpečná pracovní zátěž 
395 kg představuje souhrn celkové hmotnosti lůžka a pacienta.

8. Rozměry se měří od zcela vnějších okrajů hlavního rámu. Specifikace  
se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo. Převody se počítají před zaokrouhlením.

9. Rozměry hloubky se měří se zataženými vysouvacími rukojeťmi.

10. Maximální nosnost je celková hmotnost rozložená v souladu se základní  
lidskou anatomií. EMT musí při stanovení celkové hmotnosti výrobku  
zvažovat hmotnost pacienta, vybavení a příslušenství.

* Hmotnost nosítek vypočítaná s možností pro pokrčení kolen a se základnou.
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