
Power-PRO™ 2
sähkökäyttöiset ambulanssipaarit

Inspiraationa toimintavalmius



• Nosto täysin ilman käyttäjän apua ja 
optimaalinen lastauskorkeus älykkään 
hydraulikokoonpanon ja  
kuormantunnistuksen ansiosta.

• Tehokkaat valot ja heijastimet auttavat 
näkemään ja näkymään heikossakin 
valaistuksessa.

• Uusi puskuritunnistusteknologia pienentää 
paarien vaurioitumisen ja henkilöstön tai 
potilaan loukkaantumisen riskiä.2 

Toimintavalmis

• Kaluston etäseuranta Smart Equipment 
Management (SEM) -tekniikalla ja 
paarien viimeisimmän tunnetun 
sijainnin paikannustoiminnolla.3 

• Uusi pidempään kestävä litiumioniakku 
ja latausilmaisin, joka parantaa akun 
käytön hallintaa. 

• Vähemmän viiveitä ja odottamattomia 
kustannuksia; pitää ambulanssisi 
toimintavalmiina.

Kukaan ei tiedä sinua paremmin, mikä työssäsi toimii. Uudistimme hyväksi havaittua 
muotoiluamme, jotta voisimme auttaa sinua saamaan työsi tehtyä entistäkin paremmin.

Sinä koet sen. Me luomme.

Toimintavarma

• Optimaalinen kuljetuskorkeus1 painikkeen 
napsautuksella, parempi ohjattavuus 
jatkettavan kuljetuskahvan ansiosta. 

• Uusi sisäänvedettävä jalkaosa mahdollistaa 
kulkemisen aiempaa ahtaammissa tiloissa 
(jalkaosaa voidaan jatkaa tai vetää sisään 
noin 7,62 cm). 

• Parempi ergonomia auttaa vähentämään 
käyttäjän kuormitusta potilaan 
siirtojen yhteydessä.

Turvallinen

2. Manuaalista kiinnitintä käytettäessä.

3.  Sijaintipäivitykset ovat saatavilla, kun yhteys aktiiviseen Wi-Fi®-verkkoon on muodostettu ja laitteisto on liitetty induktiiviseen 
latauslaitteeseen Power-LOAD- tai Performance-LOAD-kiinnittimestä. Verkon ulkopuolinen käyttö edellyttää tukiasemaa (jota Stryker 
ei toimita). Päivitysten taajuus riippuu yhteydestä.1.  Optimaalinen kuljetuskorkeus on ennalta määritetysti matala, sillä se pienentää potilaan putoamisen riskiä häiritsemättä kuitenkaan 

hoitajien pääsyä potilaan luo.



Alan ensimmäiset yhteydellä varustetut  
ambulanssipaarit

Smart Equipment Management

Paarien kunnon automaattinen seuranta ja kaluston etähallinta 
käytännöllisen, interaktiivisen koontinäytön kautta.

3.  Sijaintipäivitykset ovat saatavilla, kun yhteys aktiiviseen Wi-Fi®-verkkoon on muodostettu ja laitteisto on liitetty induktiiviseen 
latauslaitteeseen Power-LOAD- tai Performance-LOAD-kiinnittimestä. Verkon ulkopuolinen käyttö edellyttää tukiasemaa (jota Stryker 
ei toimita). Päivitysten taajuus riippuu yhteydestä.

Viimeisin tunnettu sijainti

Ongelman
määritys

Enemmän vastinetta rahoille

• Paarien käytön arviointi ja kaluston 
kierrättäminen pidentävät laitteiston 
käyttöikää.

• Potilaiden ja henkilöstön turvallisuus 
paranee, kun koulutustarpeet havaitaan 
yksityiskohtaisen analytiikan avulla.

• Akkujen käytön seuraaminen mahdollistaa 
niiden vaihtamisen uusiin oikea-aikaisesti. 

Vähemmän viiveitä

• Huoltoa tarvitsevien paarien tunnistaminen 
ajoissa pitää kaluston toimintavalmiina.

• Vianmääritys jo ennen korjauspaikkaan 
saapumista säästää aikaa ja rahaa.

• Suora pääsy ProCare-palveluihin nopeuttaa 
laitteiston palauttamista käyttöön.

Aina toimivaa palvelua

• Akun tilapäivitykset ja muut tärkeät paareja 
koskevat tiedot auttavat aloittamaan 
työvuoron oikein.

• Kalustoa voidaan seurata lähes reaaliajassa 
viimeisimmän tunnetun sijainnin 
paikannustoiminnolla.3

• Välittömästi saatavilla olevat laitetiedot 
virtaviivaistavat raportointi- ja 
suunnitteluvaatimuksia.

Akun kunto 88 %
täydestä kunnosta



Perustana luottamus

Stryker kehittää yhteistyössä asiakkaidensa kanssa teknologioita ja laitteita, joiden avulla 
ensihoitajat ja sairaalat voivat paremmin hallita kriittisiäkin tilanteita. Tinkimätön 
sitoumuksemme laatuun varmistaa, että voit luottaa tuotteidemme suorituskykyyn ja 
keskittyä kriittisissä tilanteissa siihen, minkä parhaiten osaat: ihmishenkien pelastamiseen.

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan 
tai käy osoitteessa stryker.com.

Ensihoito
Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Terveydenhuollon ammattilaisen on tehtävä päätös tietyn 
tuotteen käytöstä tietyn potilaan hoidossa aina oman ammatillisen kliinisen arvionsa perusteella. Stryker ei anna lääketieteellisiä neuvoja ja 
suosittelee, että terveydenhuollon ammattilaiset saavat koulutuksen tietyn tuotteen käytöstä ennen sen käyttöä. Esitettyjen tietojen tarkoitus 
on esitellä Stryker-tuotteita. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee lukea pakkausseloste, tuotteen etiketti ja/tai käyttöohjeet ennen Stryker-
tuotteiden käyttöä.

Tuotteita ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, koska tuotteiden saatavuuteen yksittäisillä markkina-alueilla vaikuttavat voimassa 
olevat määräykset ja/tai lääketieteen alan käytännöt. Ota yhteys Stryker-edustajaan, jos haluat lisätietoja Stryker-tuotteiden saatavuudesta 
omalla alueellasi.

Stryker Corporation tai sen divisioonat tai tytäryhtiöt omistavat seuraavat tavaramerkit tai palvelumerkit tai käyttävät tai ovat hakeneet niitä: 
Power-LOAD, Power-PRO, Power-PRO 2. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tai haltijoidensa omaisuutta. Tuotteissa on CE-merkintä 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja direktiivien mukaisesti: luokka I, Stryker.
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