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Aktivní, hybridní a pasivní matrace

CliniCare® 30

Stolky k lůžkům

Eleganza® Mano
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LŮŽKA PRO JIP

Multicare

®

Sofistikované resuscitační lůžko Multicare® představuje nejvyšší stupeň péče o pacienty v kritickém stavu.
Je vybaveno řadou automatických inteligentních funkcí, které zvyšují bezpečnost pacienta, podporují jeho
léčbu a ulehčují náročnou práci personálu na oddělení intenzivní péče.
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KONCEPCE POSTRANIC, BEARM (BEA) A BRZDY I-BRAKE
POMÁHAJÍ V PREVENCI PÁDU PACIENTA
NIŽŠÍ NÁKLADY DÍKY PREVENCI VAP, PÁDŮ A DEKUBITŮ

Automatická laterální terapie (ALT)
Automatická laterální terapie je
funkce, která udržuje lůžko a pacienta
v naprogramovaných cyklech laterálních
náklonů.(1, 2) Pomáhá zlepšovat drenáž plic
a prevenci vzniku ARDS, VAP a atelektáz.

Laterální náklon
Laterální náklon usnadňuje práci týmům
na odděleních JIP a ARO při polohování,
mobilizaci a při přesunu pacientů, například
z lůžka na stretcher.

Prevence pádů
Díky funkci Multizone Bed Exit Alarm
může personál průběžně kontrolovat
rizika pádů a okamžitě reagovat.
Automatickou prevenci zajišťuje chytrá
funkce i-Brake®, která zabraňuje
rizikům a nekontrolovanému pohybu
nezabrzděného lůžka.

Podpora včasné mobilizace
Unikátní set mobilizačních prvků pomáhá
pacientovi při bezpečném vstávání z lůžka
a zároveň snižuje námahu personálu.

Ortopnoické křeslo
Přednastavená poloha lůžka podporuje
plicní ventilaci a zvyšuje komfort pacienta.
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Eleganza 5
LŮŽKA PRO JIP

®

Lůžko Eleganza® 5 je symbiózou inovativních technologií a lidského přístupu v moderní intenzivní péči.
Poskytuje optimální pracovní prostředí a prostor pro rekonvalescenci a specifické požadavky JIP a ARO.
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ZAJIŠTĚNÍ KOMFORTU PACIENTA
ÚSPORA CENNÉHO ČASU
MINIMALIZACE FYZICKÉ NÁMAHY
A SNADNĚJŠÍ MANIPULACE S PACIENTEM

Art of turning
Laterální náklon s plynulým
pohybem sloupů napomáhá snadné
manipulaci s pacientem na lůžku.
Snižuje fyzickou námahu a zamezuje
zranění zad ošetřujícího personálu.

Art of safety
Bezpečnostní systém lůžka zahrnuje
chytrou technologii SafetyMonitor
s funkcí Soft Drop®, koncept
postranic, monitorování polohy
a pohybu pacienta pomocí Multizone
Bed Exit Alarm a automatickou brzdu
i-Brake®.

Art of mobilisation
Při vstávání z lůžka má pacient
k dispozici 3 účinné funkce, Mobi-Lift®,
MobiRails a laterální náklon.

Art of positioning
Jednoduchost nastavení širokého
výběru poloh lůžka rozšiřuje
možnosti rekonvalescence pacienta
a zároveň zvyšuje jeho komfort:
poloha kardiacké křeslo, Fowlerova
poloha 30/30, poloha vaskulární
nebo plně vaskulární.

Art of communication
Centrem pro ovládání je revoluční
iBoard – místo, ze kterého má sestra
pod kontrolou celé lůžko a jeho
příslušenství. SafetyMonitor zlepšuje
řízení rizik pacientů v nemocničním
systému díky monitorování lůžek
LINET®, přítomnosti pacienta
na lůžku a lokalizaci lůžka.
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Eleganza 4
LŮŽKA PRO JIP

®

Univerzální konstrukce lůžka Eleganza® 4 umožňuje přizpůsobit lůžko specifickým potřebám v jakékoliv
oblasti intenzivní péče. Různé funkce a otevřená architektura lůžka Eleganza® 4 jsou schopny plnit potřeby
náročného klinického prostředí a zároveň zohlednit nutnost mít náklady pod kontrolou.
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CÍLENÁ PÉČE A AKTIVNÍ MOBILIZACE
SNADNĚJŠÍ MANIPULACE DÍKY OVLÁDACÍMU PANELU
INTEGROVANÉMU V HLAVOVÉ POSTRANICI

Zaměřeno na oblast
hlavy
Ovládací panel je integrovaný
do postranice, takže
zdravotnický personál má
okamžitý přístup k ovládání
lůžka z jednoho místa.
Technologie SoftDrop®, kdy
postranice lze jednoduše
sklopit pod lůžko,
umožňuje zcela neomezený
přístup k pacientovi. Díky
těmto možnostem je
práce personálu vysoce
ergonomická a šetří fyzickou
námahu i čas.

Aktivní mobilizace

Koncept jednoho
tlačítka
Většinu funkcí pro
běžné polohování, ale
i pro kritické situace lze
nastavit stiskem jednoho
tlačítka. Zdravotní sestra
dokáže zvládnout každou
situaci rychle, jednoduše
a bezpečně.
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Rychlou a především
bezpečnou mobilizaci
pacienta umožňuje unikátní
funkce Mobi-Lift®. Poskytuje
pacientovi stabilní podporu
při sezení na okraji lůžka
nebo při vstávání. Pacient si
může nastavit individuálně
výšku lůžka pomocí tlačítka
nahoru nebo dolů.
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Eleganza 2
AKUTNÍ LŮŽKA

®

Lůžko Eleganza® 2 má nadstandardní bezpečnostní parametry, intuitivní a ergonomické ovládání
a propracované funkce. Jeho design odráží každodenní potřeby nemocničního provozu.
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PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŠŠÍ KOMFORT
DESIGN A ERGONOMIE

Bezpečné postranice s funkcí Mobi-Lift®
Díky technologii SoftDrop® se postranice spouštějí pomalu a tiše, čímž se
nenarušuje komfort pacienta a nedochází k poranění rukou. Integrovaná
funkce Mobi-Lift® umožňuje bezpečené a pohodlné ovládání zdvihu ložné
plochy při mobilizaci pacienta.

Komfort a podpora během rekonvalescence
Automatické funkce zvyšují standard péče. Lůžko Eleganza® 2 má automatické
nastavení zádového dílu do nejčastěji využívané polohy 30°. Speciální design
madel umožňuje sestrám ergonomickou manipulaci s lůžkem.

Signalizace
bezpečné pozice
Designové indikátory
náklonu ložné plochy
můžou být vybaveny bílým
podsvícením, měnícím se
na zelenou barvu, pokud je
lůžko v nejnižší poloze.
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Eleganza 1
AKUTNÍ LŮŽKA

®

Na plně elektricky polohovatelném lůžku Eleganza® 1 zákazníci oceňují vysokou přidanou hodnotu
založenou na špičkových parametrech, výborné funkčnosti, dostupné výbavě a velmi atraktivní ceně.
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ERGOFRAME® PROTI PROLEŽENINÁM
SNADNÉ POLOHOVÁNÍ A MANÉVROVATELNOST

Variabilní lůžko
Moderní design a vysokou úroveň bezpečí nabízejí dělené plastové postranice.
Jednodílné sklopné postranice se snadno nastavují, navíc je lze doplnit
o 10 cm vyšší extenzí z důvodu použití vysokých antidekubitních matrací.
Oba systémy postranic plně vyhovují nejpřísnějším bezpečnostním předpisům
(EN 60601-2-52). Nově je k dispozici SoftDrop® technologie pro hladkou
a bezpečnou manipulaci s postranicemi.

Jednoduché tříčtvrteční sklopné postranice

Dělené plastové postranice

Eleganza® 1 Extra SAFE
Nejvyšší možná bezpečnost pro
pacienty se speciálními
potřebami. Lůžko neobsahuje
odnímatelné části a k dispozici
má uzamykatelnou schránku
na přívodní kabel.

Eleganza® 1 LE
Prevence dekubitů
Systém Ergoframe®
rozšiřuje prostor ložné
plochy v pánevní oblasti
a snižuje zatížení na tkáně,
pokud je pacient v dané
pozici.
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Základní verze elektricky
polohovatelného lůžka s nejnižší
možnou cenou je vybavena
elektronikou podporující pouze
manuální ovládání. Lůžko je
možné vybavit podvozkem bez
možnosti nastavení TR/ATR
polohy.
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Latera Acute
AKUTNÍ LŮŽKA

®

Elektrická lůžka s laterálním náklonem jsou vhodná zejména pro imobilní pacienty na různých typech
oddělení. Laterální náklon výrazně usnadňuje polohování, manipulaci a vstávání pacienta z lůžka.

Laterální náklon

Latera® Acute
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Laterální náklon umožňuje
ošetřujícímu personálu otočit
pacienta na bok s minimem
námahy. Náklon výrazně
usnadňuje ošetřovatelskou denní
rutinu. Variabilita vybavení lůžka
umožňuje jeho použití na různých
odděleních.
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Praktika 1 a 2
K nové generaci lůžek Praktika řadíme provedení Praktika 1,
s pevnou výškou ložné plochy matrace. Vyšší verze Praktika 2
má nastavitelnou výšku ložné plochy matrace, volitelnou
funkci TR/ATR a může mít i centrální brzdění.

Unikátní systém Ergoframe®

Variabilní polohování lůžka s Ergoframe®
Systém Ergoframe® rozšiřuje prostor ložné plochy v pánevní
oblasti a snižuje zatížení na tkáně, pokud je pacient v dané
pozici.

Standardní ložná plocha
vysoký tlak
komfortný tlak

Pro bezpečnost pacienta
Použití postranic společně s chráničem nožní
části a nástavcem pro zvýšení výšky postranice
poskytuje kompletní řešení bezpečnosti pacienta.
vysoký tlak
komfortný tlak
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Image 3
AKUTNÍ LŮŽKA

®

Moderní lůžko Image® 3 najde v nemocnicích univerzální uplatnění. Volbou provedení, designu
a příslušenství lze lůžko přizpůsobit konkrétnímu účelu využití. Díky variabilitě designového řešení může
Image® 3 zvýšit standard také v pečovatelských zařízeních.
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PODPORA SAMOSTATNÉ MOBILIZACE
DESIGN A SNADNÁ MANIPULACE

Řešení pro každého
Design lůžka je nadčasový a vhodný pro široké spektrum
zdravotnické péče. Image® 3 Standard, Image® Washable
a Image® Bariatric splňují nejvyšší nároky na ergonomické
principy ve zdravotnictví. Jednoduchý design Image® 3 LE
nabízí ekonomicky výhodnou variantu unikátních
a praktických funkcí lůžka.

Strategie 3 STOP
Stiskem jediného tlačítka může být ložná plocha lůžka nastavena
do polohy vhodné pro bezpečný spánek, pro pohodlnou mobilizaci
nebo běžné vyšetření.

Image® 3 Bariatric
Bariatrická varianta vychází
vstříc rostoucí poptávce
po lůžkách s vyšší nosností.
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PEDIATRICKÁ LŮŽKA

TOM 2
Elektricky polohovatelné dětské lůžko TOM 2 se vyznačuje originálním konceptem teleskopických postranic,
sloupovou konstrukcí a nadstandardními bezpečnostními parametry. Představuje dokonalou fúzi funkčnosti,
ergonomie a designu a posunuje kategorii dětských lůžek do zcela nové dimenze.
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BEZPEČNÝ A PŘÍJEMNÝ POCIT
PŘÍSTUP K PACIENTŮM BEZ OMEZENÍ

Hravý design
Pro lůžko je charakteristický
jeho výrazný design, který
navozuje hravý a příjemný
pocit. Lůžko je k dispozici
ve dvou barevných
variantách – modré a zelené.
Lůžko může být vybaveno
čelem bez motivu.

Unikátní nastavení lůžka

Bezpečný prostor
Lůžko poskytuje
maximálně bezpečný
prostor pro malé
pacienty. Má teleskopické
postranice a odnímatelná
průhledná čela.
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Sloupová konstrukce
umožňuje výškové
nastavení celého lůžka. Díky
teleskopickým postranicím
má zdravotnický personál
neomezený a snadný přístup
k malým pacientům. Možná
jsou také 3 automatická
výšková nastavení (0, 40
nebo 80 cm nad ložnou
plochou).
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PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGIE

AVE 2
Porodní lůžko AVE 2 je vhodné pro všechny fáze porodu. Pro zdravotnický personál je lůžko spolehlivým
a praktickým pomocníkem, který zvyšuje kvalitu a zjednodušuje péči o ženu při porodu.
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SVOBODA VOLBY PORODNÍCH POLOH
HYGIENA BEZ KOMPROMISŮ

Snadná péče na jednom
místě
AVE 2 umožňuje kompletní
péči – od vstupu do nemocnice
až po poporodní fázi. Na lůžku je
možné provádět gynekologické
vyšetření, ultrazvuk, sledování
CTG nebo úpravy hráze.

Unikátní podnožní díl
Jednoduchý otočný mechanismus
umožňuje zasunout podnožní díl
pod lůžko pro urychlení a usnadnění
vlastního porodu. Podnožní díl
zůstává připojený k lůžku a nemusí
se skladovat mimo něj. Výhodou
je omezení rizika vzniku infekcí
a rovněž prevence poranění
zad obsluhujícího personálu při
manipulaci s podnožním dílem.

Podpěry nohou
Koncepce pevných
nožních podpěr umožňuje
zdravotnickému týmu flexibilně
a účinně reagovat na nejrůznější
situace během porodu.
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PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGIE

Gracie

®

Gynekologická ordinace Gracie® vytváří atraktivní prostředí pro lékaře i pacientku s důrazem
na ergonomii a efektivitu vyšetření. Elektricky nastavitelné gynekologické křeslo a lehátko v jednom,
integrovaný videokolposkop, propojení ultrazvuku s monitorem a nástrojový stolek šetří místo
v ordinaci a poskytují lékaři maximum komfortu při práci.

Integrovaný FULL HD videokolposkop
Integrovaný videokolposkop nabízí nejkvalitnější
zobrazení ve full HD a řadu dalších vlastností,
jako je například volba manuální ostření/
Autofocus, optický zoom 20×, funkce
zmrazení a pořizování fotografických snímků
a videozáznamů. Polarizační filtr eliminuje
nepříjemné odlesky při vyšetření. Zelený filtr
zvýrazňuje červenou barvu kapilár a zároveň
potlačuje rušivý vjem okolní tkáně.
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Bezdrátové řešení

WLAN

Gynekologickou ordinaci
Gracie® můžete spojit
s vaším počítačem
bezdrátově. Není nutná
instalace softwaru
do počítače. Fotky a videa
jsou uloženy v paměti křesla.

Graciella
Gynekologické křeslo Graciella
umožňuje lékařům pracovat
s pacientem ergonomicky
a funkční design je přizpůsoben
pro větší pohodlí a bezpečnost
pacientky. Na křesle je možné
provádět základní vyšetření
včetně ultrazvuku, a to z jednoho
místa.

Sloupová konstrukce
Jedinečný dvousloupový design
dovoluje snadné polohování
křesla a nastavení různých pozic.
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Sprint 100
JEDNODENNÍ PÉČE

®

Univerzální stretcher Sprint® 100 slouží k rychlému a bezpečnému převozu pacientů. Splňuje nároky
urgentního příjmu a umožňuje základní diagnostiku pacienta.
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RYCHLÝ PŘEVOZ
JEDNODUCHÁ OBSLUHA A MANIPULACE

IV&Drive
Infuzní stojany integrované
do madel umožňují jednoduché
a bezpečné tlačení stretcheru.
Výhodou tohoto řešení je,
že madla je možné skládat
jednou rukou. Snižují fyzickou
náročnost personálu.

Kardiacké křeslo
Je poloha, která zabezpečuje úlevu
a komfort pacientům s respiračními
a srdečními komplikacemi nebo
po zákrocích v oblasti břicha.

FlexiDrive
Vysouvací 5. kolečko umožňuje
hladkou jízdu se stretcherem
i na nerovném povrchu, jako jsou
vstupy do výtahů a prahy.

Jednoduché brzdění
Brzdy stretcheru
Sprint® 100 jsou snadno
přístupné z hlavové i nožní
části, při brzdění se
eliminuje nutnost přesouvání
se na stranu lůžka.
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SoftDrop®
Díky technologii SoftDrop® se
postranice spouštějí pomalu a tiše,
čímž se nenarušuje komfort pacienta
a nedochází k poranění rukou.
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JEDNODENNÍ PÉČE

Pura a Sella
Naším posláním je bezpečnost pacientů a jejich samostatnost, podpora pečovatelských činností,
technických funkcí a procesů v místě poskytování péče. Denní chirurgie dovoluje rychlejší rekonvalescenci
a menší narušení života pacienta i jeho rodiny. Naše řešení pomáhá zvyšovat bezpečnost pacientů
a přispívá prevenci pádů.

PURA PRO
JEDNODENNÍ PÉČI
Plně vybavené křeslo pro běžné
ošetřovatelské úkony, rekonvalescenci
a diagnostické procedury.

PURA PRO
VYŠETŘENÍ A LÉČBU
Zajišťuje pohodlí při dialýze, onkologické
léčbě nebo dárcovství krve. Nabízíme
variabilní řešení s cílem maximálně
usnadnit práci sester a personálu.

SELLA
Multifunkční a relaxační křeslo, které
podporuje samostatnost a nezávislost
pacienta. Zároveň přispívá k lepší
ergonomii práce a snížení fyzické námahy
zdravotnického personálu.
26
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Aktivní systémy
AKTIVNÍ SYSTÉMY

VIRTUOSO®
Řada modelů aktivních matrací
Virtuoso® umožňuje jejich využití
v širokém spektru nemocniční
i pečovatelské péče. Všechny
modely jsou kompatibilní se stejným
kompresorem.

Nulový tlak
Střídavé odstraňování tlaku maximalizuje
prevenci vzniku dekubitů, zefektivňuje terapii
hojení ran.(1, 2)
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Podsedák s dvoucelovou technologií alternujícího
tlaku chrání pacienta a umožňuje 24hodinovou péči.
Využívá stejnou řídicí jednotku jako matrace. Jakmile
je podsedák připojen, kompresor se automaticky
přepíná do režimu sedáku.
27
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AKTIVNÍ SYSTÉMY

Aktivní systémy
OPTICARE®
Nastavení matrace je automaticky optimalizováno
pro každého pacienta podle jeho hmotnosti, výšky,
i změny polohy na matraci.

Plně integrovaný systém
Terapeutická matrace OptiCare® je
kompatibilní s lůžky pro JIP – Multicare®
a Eleganza® 5.

Detekční systém
Čidla snímají hloubku zanoření pacienta
a automaticky vyrovnávají tlak v matraci. Tím
je neustále zajištěn optimální tlak po celé ploše
těla.

28
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Aktivní systémy
AKTIVNÍ SYSTÉMY

AIR2CARE
Aktivní matrace Air2Care, fungující na 2celovém alternujícím principu, poskytuje účinnou podporu
pro prevenci dekubitů. Díky funkci Easy Smart System probíhá nastavení tlaku pro různé klienty zcela
automaticky. Výhodou je možnost volby 4 různých alternujících cyklů pro individuální potřeby a preference
každého klienta.

Air2Care 8

Air2Care 6

Air2Care 5

Alternující matrace je vhodná pro
pacienty s vyšší váhou, hodnota
bezpečného zatížení matrace je
až 250 kg.

Aktivní matrace je k dispozici
v různých rozměrech pro použití
v širokém spektru sociálních
služeb.

Alternující vrstva určená pro
použití v kombinaci s vysoce
kvalitní pasivní matrací.

Air2Care 4

Air2Care 20

Air2Care 10

Aktivní polštář podporuje účinnou
ochranu proti dekubitům i při
vysazování klientů do křesla.

2celový alternující systém
s digitálním kompresorem
poskytuje podporu pro prevenci
dekubitů až při středním riziku
jejich vzniku.

2celová alternující matrace
s analogovým kompresorem
podporuje prevenci dekubitů
u rizikových klientů.
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HYBRIDNÍ MATRACE

Hybridní matrace
CLINICARE® 100 HF
Hybridní matrace je kombinací aktivního (vzduchového) systému a pasivní (pěnové) matrace a přináší tak
mnoho benefitů napříč celým spektrem nemocniční péče.

Aktivní systém
Pasivní systém
Matrace CliniCare® 100 HF umožňuje optimální
rozložení tlaku i v pasivním režimu.

30
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Pokud stav pacienta vyžaduje aktivní
terapii, matrace je vybavena kompresorem,
umožňujícím alternující terapii pomocí
střídavého nafukování a vyfukování systému
2 cel k optimální distribuci tlaku a prevenci
dekubitů.
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Pasivní matrace
PASIVNÍ MATRACE

Řada pasivních matrací LINET® je navržena tak, aby optimalizovala rozložení tlaku podle polohy a pohybů
pacienta.

CliniCare®
Kombinace vrstev z viskoelastické a polyuretanové pěny maximalizuje efekt redistribuce tlaku – tzn. tělo
pacienta má maximální oporu a komfort a zároveň dochází k maximálnímu rozšíření plochy v místě dotyku
pacientovy pokožky s povrchem matrace.
— Okraje matrací jsou zkonstruovány z pevnějších segmentů pro oporu během mobilizace a vstávání
z lůžka.
— Matrace jsou konstrukčně uzpůsobené, tak aby podpořily Ergoframe® efekt a poskytovaly komfort i při
polohování lůžka.

CliniCare® 30
Horní část viskoelastické vrstvy obsahuje tzv. PCM
(Phase Change Material), který optimalizuje tepelné
podmínky v místě dotyku pacienta s matrací.

CliniCare® 20
Pěnová matrace s vysokou hustotou viskoelastické
vrstvy pro optimální podporu pasivní redistribuci tlaku.

CliniCare® 10
Třívrstvá matrace se zpevněným jádrem je k dispozici
také v pediatrické verzi.
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PASIVNÍ MATRACE

Pasivní matrace
PrimaCare®
Polyuretanové vrstvy matrace mají speciální profilování na podporu redistribuce tlaku.
— Matrace jsou konstrukčně uzpůsobené, tak aby podpořily Ergoframe® efekt a poskytovaly komfort i při
polohování lůžka.
— Matrace jsou dostupné ve verzi se zvýšeným parametrem bezpečného zatížení až do 300 kg.

PrimaCare® 20
Dvouvrstvá pěnová matrace má speciální 5zónové
profilování pro komfort a podporu preventivního
antidekubitního efektu. Je k dispozici i v bariatrické
variantě.

PrimaCare® 10
Konstrukce matrace je založena na jedné pěnové
vrstvě s příčným a podélným profilováním.

EfectaCare®
Základní řada pěnových matrací je konstrukčně navržena jako jedna polyuretanová vrstva se speciálním
profilováním.

EffectaCare® 20
Jednovrstvá pěnová matrace má profilování na obou
stranách. Je k dispozici v bariatrické i pediatrické
variantě.

EffectaCare® 10
Jednovrstvá pěnová matrace má symetrické profilování.
Umožňuje tak použití matrace na obou stranách, což
prodlužuje její životnost.
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STOLKY K LŮŽKŮM

Stolky k lůžkům
ELEGANZA®
MANO & CLASSIC
Unikátní nemocniční noční stolek
s řadou praktických funkcí. Kolečka
stolku Mano se zabrzdí pouhým
pootočením brzdy, umístěné v horní
části stolku (Eleganza® Mano).

COMBINEA
Modulární řada Combinea nabízí až
šest různých sestav stolků. 5. kolečko
u dolní zásuvky zajišťuje stabilitu
a chrání stolek proti překlopení.

SOLIDO 3
Tento jídelní stolek lze využívat
z obou stran lůžka nebo křesla,
a to v horizontální poloze při jídle či
nakloněné poloze ke čtení a psaní.
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21_08_ProductPortfolio-Zdravotnictví-CZ_ 9630-1021-03_ver12-PRINT.indd 33

33
09.08.2021 18:20

LINET Akademie
LINET® AKADEMIE

®

Získejte praktické dovednosti a klinické informace. Naučte se změnit rutinní praktiky a používat moderní
technologie. Natrénujte správnou manipulaci s pacienty a klienty. Osvojte si základní postupy správné
ergonomické péče. Přispějte k rychlejší rekonvalescenci pacientů. Pečujte o vlastní zdraví s podporou
elektricky polohovatelných lůžek.

Produktové školení
Naučte se 100% využívat moderní technologie
— Detailní zaškolení zdravotnického personálu zkušeným
klinickým koučem LINET přímo na vašem pracovišti ve skupině
max. 10 osob
— Základní principy ergonomicky správné péče, nácvik
polohování
— Využití klinických poloh lůžka při prevenci dekubitů

Workshop Moving & Handling
Práce sestry nemusí bolet
— Efektivní využití funkcí polohovatelného lůžka
pro ergonomickou manipulaci s pacientem
— Prevence zranění a úrazů zdravotnických pracovníků,
odlehčení nejvíce namáhaných partií
— Praktický nácvik každodenních činností – polohování, stlaní
lůžka, převlékání a hygiena pacienta

Včasná mobilizace s LINETem
Délku hospitalizace můžete ovlivnit
— Program zaměřený na včasnou mobilizaci pomocí
sofistikovaných funkcí lůžek LINET určených pro náročné
potřeby JIP a ARO
— 4stupňový program, vycházející z mezinárodních standardů
(ACCNA – American association of critical care nurses) pro
intenzivní péči
— Podpora terapie a rekonvalescence pacienta, snížení
pracovního zatížení pro personál

34
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Servis LINET

®

SERVIS LINET®

S volbou lůžka LINET® získáváte jako benefit servisní služby společnosti LINET®. Tuto službu poskytujeme
kdekoliv na světě. Servis je organickou součástí stabilní velké firmy s vlastním vývojovým střediskem,
výrobními závody.

Jsme LINET® Group
LINET® Group, s výrobními závody v České republice a v Německu, dodává lůžka do nemocnic
a pečovatelských zařízení na celém světě. V Evropě je největším výrobcem a dodavatelem lůžek,
celosvětově patří ve svém oboru do TOP 3. LINET® Group garantuje vysokou kvalitu lůžek i souvisejících
služeb včetně servisu.

Náš servisní tým vám
zajistí:
— Záruční servis
— Pozáruční servis
— Rychlé a odborné opravy
— Bezpečnostně technické kontroly
— Čištění, upgrade výrobku
— Originální náhradní díly
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Technické specifikace lůžek
Elektricky polohovatelné

Multicare®

Eleganza® 5

Eleganza® 4

Ano

Ano

Ano

Vnější rozměry lůžka (šířka × délka)

[cm]

105 × 215

100 × 219

217,5 × 100

Prodloužení

[cm]

0 – 22

0 –22

11; 22

Váha lůžka

[kg]

210–224

210 – 248

195

SWL

[kg]

250

250

250

minimální

[cm]

44

43,5

41

maximální

[cm]

82

81,5

79

Rozměr matrace (šířka × délka)

[cm]

86 × 208

90 × 208

90 × 208

Max. výška matrace

[cm]

23

23

23

[°]

13 / 16

14 / 14

14 / 14

dělené

[cm]

45

45

45

¾ jednodílné sklopné

[cm]

Výška
ložné
plochy

TR/ATR
Výška
postranic
nad ložnou
plochou

Nastavení úhlu stehenního dílu

[°]

30

30

25

Nastavení úhlu zádového dílu

[°]

70

65

65

Úhel laterálního náklonu

[°]

30

15

Ano

Ano

Váhy
Podjezdnost pro server

[cm]

14

14,2

15

Držák RTG kazety

[cm]

35 × 43

(35 × 43)

39 × 46,5

* verze s kolečky 125 mm; ** platí pro dělené hliníkové postranice; *** Praktika 1;          
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Eleganza® 2

Eleganza® 1

Latera® Acute

Praktika 1 + 2

Image® 3

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

99,5 × 223,5

99 × 218

98,5 × 219

99,5 × 218

104 × 221

32

15

12,5 /12,5

Ne

10; 22; 30,5

156

135

160

125 (80***)

160

250

185–250

200

200

265

39,5

39,5 (37*)

43

42 (55***)

28

77,5

76 (73,5*)

81

76 (55***)

80

86 / 90 × 200

86 / 90 × 200

86 × 200

90 × 200

86 / 90 × 200

14–24****

16 –27****

14

16

18 / 17**

16 / 16

15 / 15

16 / 16

12 / 12 (Ne***)

14 / 14

40

38

0

40**

40

39

36

39

32

35

46

34

34

64

70

60

70

70

15

15

18,8 (16*)

15

15,5 (13*)

(35 × 43)

           **** Záleží na typu postranice a ložné plochy
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Technické parametry
pasivních matrací
EffectaCare 10

EffectaCare 20

EffectaCare 20 B EffectaCare 20 P

PrimaCare 10

110

150

300

75

200

II

II

II

II

III

BEZPEČNOST
Pracovní zatížení SFE

[kg]

Třída rizika
STANDARDNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY
Délka

[cm]

200

200

200

137

200

Šířka

[cm]

86 nebo 90

86 nebo 90

100

70

86 nebo 90

Výška

[cm]

14

14

16

10

14

Váha

[kg]

7,5 nebo 8

10,5 nebo 11

16

4

10,5 nebo 11

1

1

1

1

1

PĚNA
Počet vrstev
Hustota

[kg/m3]

28

40

45

32

40

Odolnost proti tlaku

[kPa/m2]

3,7

4,0

6,0

4,0

4,0

Hořlavost (CRIB 5)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Boční formovače

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vicso pěna

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

CRIB 5

CRIB 5

CRIB 5

CRIB 5

CRIB 5

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

180°

180°

180°

180°

180°

Řezané rohy

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ergoframe

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Materiál pro změnu
fáze (PCM)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

POTAH
Hořlavost
Transportní držáky
ZIP
Typ
VOLITELNÉ
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P

e 10

90

11

PrimaCare 20

PrimaCare 20 B

CliniCare 10

CliniCare 10 P

CliniCare 20

CliniCare 30

200

300

200

72

230

230

III

III

IV

IV

IV

IV

200

200

200

137

200

200

86 nebo 90

100

86 nebo 90

70

86 nebo 90

86 nebo 90

14

16

14

10

14

14

11,0

14

13

6

16

13

2

2

3

2

2

2

50; 41

41; 46

52; 50; 46

52; 50

85; 46; 50

52; 46; 50

3,6; 3,9

3,9; 6,5

2,2; 3,6; 6,5

2,2; 3,6

2,7; 6,5; 3,6

2,2; 6,5; 3,6

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

CRIB 7

CRIB 8

CRIB 7

CRIB 7

CRIB 7

CRIB 7

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

180°

180°

180°

180°

180°

180°

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

LINET® | Přehled sortimentu – zdravotnictví
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