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0410 Kombinasyon Sedye

Yaralının yatar yada oturur pozisyonda ambulans aracına 
taşınması için kullanılan tekerlekli sandalye / sedyedir.

Tamamen alumuninyumdan üretilmiş ana şasi üzerinde sert ABS 
plastikten üretilmiş taşıma yüzeyi bulunmaktadır.

Sedye hem açık hem de sandalye pozisyonunda kolayca ve 
otomatik olarak kilitlenmektedir. Katlanır ayak desteği hastanın 
ayaklarının taşıma sırasında yerle temasını engellemektedir. 
Katlanabilir taşıma kolları ve tekerlekleri sayesinde ortadan ikiye 
katlanarak tamamen yassı olarak saklanabilmektedir.

En    : 54 cm
Boy    : 187,5 cm
Yükseklik(açık)   : 19,7 cm
Ağırlık    : 14 kg max.
Taşıma Haddi   : 150 kg
Yükseklik(sandalye)  : 139 cm
Yükseklik(katlı)   : 13 cm

EN 1865-1+A1

EN 1865-1+A1

EN 1865-1+A1

0410 Combination Stretcher

A stretcher intended to carry the patient to ambulance vehicle 
in lying or seating position.

Manufactured from aluminum chassis and tough ABS plastic 
patient lying and seating parts. 

Stretcher is locked automaticaly in extended and chair 
positions. Foldable foot supports clears the patients feet from the 
ground during transportation. By means of folding hand grips 
and wheels, fold flat for storage

Width    : 54 cm
Lenght    : 187,5 cm
Height (extended)  : 19,7 cm
Height (chair)   : 139 cm
Height (folded)   : 13 cm
Weight    : 14 kg max.
Loading Capacity  : 150 kg

EN 1865-1+A1



0986 Aktarma Minderi

Bir sedyeden diğerine hasta nakletmek için kullanılan 
araçtır.

Tamamen su geçirmez yapıda kaynakla birleştirilmiş, 
yanmaya ve yırtılmaya mukavemetli 1100 Denier 
Polyester- PVC brandadan üretilmiştir.

Hasta yatağı yüksek yoğunlukta sünger ile konforlu hale 
getiri lmiştir. Her iki yanda bulunan 6'şar adet 
malzemeyle entegre geniş el tutamağı sayesinde 
kavrama ve taşıma kolaylaştırılmıştır.

En    : 50 cm (70cm)
Boy    : 193 cm (197 cm)
Yükseklik   : 5 cm
Ağırlık    : 6 kg max.
Taşıma Haddi   : 150 kg

EN 1865-1+A1

0986 Transfer Mattress

A device intended to facilitate the transfer of the 
patient fromone stretcher to another.

Manufactured from fire and tear proof 1100 Denier 
Polyester- PVC tarpaulin, by fully water proof welding 
construction.

Patient bed is made comfartable by high density foam 
material. 6 integrated large handels on each side 
make carrying and gripping easy.

Width    : 50 cm (70cm)
Lenght    : 193 cm (197 cm)
Height    : 5 cm
Weight    : 6 kg max.
Loading Capacity  : 150 kg

EN 1865-1+A1

















0120 Neil Robertson Sedye

Dar geçişlerde, zor koşullarda dikey veya yatay olarak yaralı 
taşımak ve havadan yaralı nakletmek için ideal bir üründür. 
Yaralıyı tamamen immobilize eder.

Entegre "8"  şeklinde bağlama kemerleriyle her iki bacak birden 
sedye üzerinde sabitlenir. 

Pelvis sabitleme kemerleri, özellikle dikey ve eğik kaldırmada 
yaralıyı sabitlemeyi kolaylaştırır. 

Ayrılabilir köpük baş sabitleyicisi blokları servikal bölgenin 
immobilizasyonuna yardım eder.

Alevlenmeye, sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli 1100 
Denier polyester/PVC materyalden üretilmiştir. Tüm standart 
omurga tahtalarıyla birlikte kullanılabilir. Her iki yanda toplam 8 
adet taşıma kolu. Kaldırma kolon ve karabinalarıyla birlikte.

En   : 50 cm
Boy   : 190 cm
Taşıma Kapasitesi  : 150 kg
Ağırlık   : 6,5 kg

0120 Neil Robertson Stretcher

It is an ideal product to transport casualties vertically or 
horizontally in narrow spaces and difficult conditions and in air 
recue operations. Immobilizes the patient completely.

Integrated  «figure of 8"  fastening belts immobilizes both legs 
on the stretcher. 

Pelvic belts helps to immobilization of the patient especially in 
vertical and oblique transportation.

Removable Foam head blocks helps to immobilization of the 
cervical region.

Made of fire retardent, friction and tear resistant 1100 Denier 
polyester/PVC material. Can be used together with all 
standard backboards. Total 8 carry handles on each side. 
Together with lifting bridles and carabiners.

Width   : 50 cm
Length   : 190 cm
Loading Capacity  : 150 kg
Weight   : 6,5 kg
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