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CELOSVĚTOVÝ NEDOSTATEK 
ZDRAVOTNÍCH SESTER

5,7 milionu  
 chybějících sester ve 
světě do roku 2030 1

52 let  
je průměrný věk 

zdravotních sester 4

47 %  
 zdravotních sester 
trápí bolesti zad 5

15,6 %  
sester se potýká s 

profesním vyhořením 2

Pečovat o pacienty s nasazením a obětavostí 
je podstatou práce zdravotních sester. 

Vzhledem ke stárnutí populace a nárůstu 
počtu chronicky nemocných obyvatel 
je zdravotních sester velký nedostatek 
a jejich počet ubývá  např. v důsledku 
muskuloskeletálních poruch (MSD), 
souvisejících s jejich náročnou prací.

Práce zdravotní sestry je fyzicky i psychicky 
vyčerpávající a její pracovní čas stále zabírají 
narůstající administrativní úkoly. Nejnovější 

světové události situaci ještě zhoršily. 

Důsledkem je nikdy nekončící koloběh 
nedostatku zdravotnického personálu.

Radi bychom navrátili zdravotním sestrám 
jejich čas, bezpečí a nadšení. 

Turn To The Essenze 
Of Care



Laterální náklon se stává 
standardem v akutní péči, 
který snižuje fyzickou zátěž 
zdravotnického personálu  
o 67 %.6

Nízká výška pomáhá 
zmírňovat závažnost pádů 
pacientů. 7

EasyDrive® snižuje potřebnou 
počáteční tlačnou sílu až 
o 50 % ve srovnání s lůžkem 
bez pohonu. 8

Koncept bezpečné mobilizace 
podporuje pacienta 
prostřednictvím speciálně 
navržených prvků a může 
pomoci urychlit proces 
zotavení. 14 

NADSTANDARDNÍ ERGONOMIE A BEZPEČÍ DÍKY DESIGNU 
PŘIZPŮSOBENÉMU POTŘEBÁM SESTER A PACIENTŮ

Efektivita jediné platformy zajištěná intuitivním uživatelským 
ovládacím panelem. 

Neuvěřitelná všestrannost, která splňuje všechny požadavky 
jednotlivých oddělení. Promyšlený design je dalším bonusem. 

EFEKTIVITA JEDINÉ PLATFORMY 
UMOŽŇUJÍCÍ NEUVĚŘITELNOU VŠESTRANNOST

SafeSense 3 asistenční systém pomáhá 
šetřit čas tím, že umožňuje sledovat 
vzdáleně bezpečnou polohu pacienta na 
lůžku nebo upozorňuje, když pacientovi 
hrozí pád, či dodá informaci  
o nadměrném nárůstu vlhkosti.

SafeSense SmartTrack využívající 
technologii INTRAX® usnadňuje práci 
sestrám sledováním nemocničního 
zařízení a pacientů s přesností na úrovni 
jednotlivých pokojů.

Integrovaná matrace Air2Care umožňuje 
zdravotnickému personálu časově 
nenáročnou údržbu.

BEZKONKURENČNÍ EFEKTIVITA  
DÍKY POKROČILÝM TECHNOLOGIÍM
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ESSENZA
Turn To The Essence Of Care
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ESSENZA 300 ESSENZA 300 LT

Snazší přesun pacientaVčasná mobilizace 
pacienta 

Bezpečná péče  
o pacienta

Bezpečná mobilizace 
ve výšce křesla 40 cm

Nejnižší poloha lůžka
28 cm

Optimální ošetřovatelská 
poloha 78 cm

Univerzální nízké lůžko s výjimečným bezpečným pracovním 
zatížením až 300 kg.

Laterální náklon se stává standardem v akutní péči a zaručuje 
špičkovou ergonomii a efektivní mobilizaci.

15°



PŘEHLED ŘEŠENÍ VÝHODY  
PRO PACIENTA

PŘÍNOS PRO ZDRAVOTNÍKY 
A PRACOVNÍ POSTUPY 
NEMOCNICE

 

VČASNÁ MOBILIZACE
Mobi-Lift®, Mobi-Pad & Mobi-Grips podporují 
mobilizaci pacienta, což může pomoci 
snížit délku hospitalizace a omezit všechny 
související komplikace. 14

BEZPEČNÝ POHYB  
A MANIPULACE S PACIENTY
Laterální náklon se stává standardem v akutní 
péči,  zaručuje špičkovou ergonomii pro  
zdravotnický personál a  efektivní mobilizaci 
pacientů.

PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ
Integrovaná matrace Air2Care s technologií 
alternujícího tlaku se dvěma celami poskytuje 
účinnou úlevu od tlaku.

SNADNÝ TRANSPORT PACIENTA 
Funkce jako EasyDrive® a páté kolečko 
usnadňují manipulaci s lůžkem a pomáhají  
zdravotnickému personálu při  transportu 
pacientů. 

PREVENCE PÁDŮ
Alarm brzd, nízká výška a monitorování 
pacienta pomocí systému SafeSense 3 
pomáhají předcházet pádům pacientů. 

ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE 
ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU
Funkce SafeSense 3, SafeSense SmartTrack 
a integrovaná matrace Air2Care usnadňují 
sestrám každodenní práci a zvyšují její 
efektivitu. 

KOMFORTNĚJŠÍ PRO PACIENTA
Funkce lůžka zlepšující komfort pacientů 
během pobytu v nemocnici vedou k větší 
spokojenosti a lepším výsledkům léčby.

EFEKTIVNOST NEMOCNIČNÍHO 
PROVOZU
Jednotná lůžková platforma pro všechna 
nemocniční oddělení vede ke snížení nákladů 
a úspoře času.
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PROBLÉMY

— Komplikace spojené s dlouhou hospitalizací. 9

— Delší doba hospitalizace z důvodu imobility. 10

— Zvýšené náklady pro nemocnici. 9

2 607 $
Průměrné denní náklady  

na nemocniční péči 11

6,59 dnů
Průměrná délka pobytu na  

oddělení akutní péče 12

9 300 $
Celkové náklady na 

nemocniční  
péči za pobyt 11

Délka pobytu v nemocnici  
kratší  

o 1,5 dne 13,14

Snížení počtu pádů  
v nemocnici  

o 37 %14

Snížení počtu infekcí  
spojených s hospitalizací  

o 60 %14

VČASNÁ MOBILIZACE

Neurologické
Deprese, úzkost, 
delirium, zapomnětlivost 
a zmatenost.

Kardiovaskulární
Atrofie srdečního svalu, 
hemodynamická nestabilita 
a DVT.

Respirační/plicní
Pneumonie, atelektáza, 
VAP, plicní embolie.

F:
 3

7 
%

Gastrointestinální
Změněné vzorce 
vylučování, inkontinence, 
zácpa, impakce stolice.

Renální
Stáza, nefritida, katétrové 
infekce močových cest.

Metabolické
Acidobazická rovnováha, 
metabolický syndrom.

Muskuloskeletální
Svalová atrofie, slabost 
a kontraktury se vyskytují 
u 25–90 % pacientů s delší 
hospitalizací. Kožní

Nedostatečná pohyblivost 
zvyšuje riziko vzniku 
dekubitů.
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Funkční úroveň 0

Na lůžku, imobilní
– Klinicky stabilní, 

ale neschopný 
spolupracovat při 
péči

– Laterální náklon
– Zádový díl
– Reverzní 

Trendelenburgova 
poloha

– Vaskulární poloha 
nohou

Funkční úroveň 1

Na lůžku, aktivní
– Upoután na 

lůžko, schopný 
spolupracovat 

– Laterální náklon
– Zádový díl
– Reverzní 

Trendelenb. poloha
– Vaskulární poloha 

nohou
– Mobi-Grips
– Kardiacké křeslo*

Funkční úroveň 2

Schopný sedět
– Dostatečně 

způsobilý, aby mohl 
sedět vzpřímeně 
a pohybovat nohou 
proti gravitaci

– Mobi-Pad*
– Mobi-Grips*
– Kardiacké křeslo*

Funkční úroveň 3

Schopný stát
– Zvýšená síla pro 

činnosti ve stoje 
a aktivní účast při 
přesunech na židli

– Madlo Mobi-Lift®*
– Mobi-Grips*
– Mobi-Pad*
– Laterální náklon

Funkční úroveň 4

Schopný chodit
– Zvládá chůzi 

po místnosti 
a samostatně se 
přesune na židli

– Madlo Mobi-Lift®*
– Mobi-Grips*
– Mobi-Pad*
– Laterální náklon

10 11LINET | ESSENZA * Tento nástroj má podpořit zlepšení výsledků pacientů a zdravotnických pracovníků. Upozorňujeme, že účelem je poskytnout 
návod, nikoli nahradit potřebu klinického vyšetření/posouzení.

ŘEŠENÍ

Mobi-Lift®, Mobi-Pad a Mobi-Grips podporují programy včasné mobilizace, které 
mohou ovlivnit délku pobytu v nemocnici a souvisejí také s náklady. Programy 
mobilizace mohou snížit výskyt dekubitů až o 86 %.15 

Méně náročný proces vstávání 15

Lůžko s madlem Mobi-Lift®

O 63 % menší svalová síla v dolních 
končetinách potřebná k úspěšnému 
vstávání při použití madla  Mobi-Lift®  
a  laterálního náklonu.

Standardní lůžko
Vstávání z lůžka tradičním způsobem 
je náročnější na svaly dolních 
končetin.

F:
 1

0
0
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PROBLÉMY

— Celosvětová prevalence dekubitů spojených 
s hospitalizací se v segmentu akutní péče pohybuje 
mezi 6 a 18,5 %. 16

— Dekubity vzniknout během několika minut po 
znehybnění. 17

PREVENCE VZNIKU 
DEKUBITŮ

ŘEŠENÍ

Integrovaná 
matrace Air2Care 
s alternujícím 
tlakem 
minimalizuje 
tlakové zatížení.

Široký sortiment matrací pro lůžka Essenza

Pro zajištění vysokého 
komfortu pacientů a prevenci 
vzniku dekubitů poskytuje 
LINET široký výběr matrací 
pro lůžka Essenza podle 
potřeb pacientů s různou 
mírou rizika vzniku dekubitů. 

Hybridní matrace
CliniCare 100 HF
– Hybridní matrace CliniCare 100 HF je pohodlná a vysoce 

účinná v prevenci dekubitů.

– Využívá kombinaci aktivního (vzduchového) systému a pasivní 
(pěnové) matrace, která poskytuje mnoho výhod v celém 
spektru nemocniční péče. 

Pasivní matrace
ViskoMatt, MediMatt
– Portfolio pasivních matrací je navrženo tak, aby zlepšovalo 

redistribuci tlaku pomocí mechanismů zanoření a obemknutí. 
V nabídce jsou matrace s kombinací viscoelastické, studené 
a polyuretanové pěny.

– ViskoMatt s viscoelastickou pěnou („paměťovou pěnou“) 
umožňuje tělu mírně se do matrace zanořit, což zajišťuje 
optimální oporu a přizpůsobení konturám těla.

Náklady na  jejich léčbu  

se pohybují od 1 214 
do 14 108 £ 18

Dvoucelový alternující systém
Přerušované snižování tlaku
Air2Care díky alternujícímu dvoucelovému 
systému snižuje tlak a pomáhá minimalizovat 
dlouhotrvající zvýšený tlak na tělo pacienta. 

Alternující tlak lze použít pro prevenci 
dekubitů jako součást komplexního programu 
péče.

Automatické nastavení tlaku  
pomocí systému Easy Smart System 
Stisknutím jediného tlačítka se matrace automaticky a plynule 
přizpůsobí individuální velikosti, hmotnosti a poloze pacienta. 

– K dispozici je manuální nastavení tlaku tak, aby byl zajištěn 
komfort pacienta.

2 cells
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PROBLÉMY

— Stresující prostředí a nepohodlí pacientů.24

— Bolestivé pohyby.

— Kvalita spánku pacientů je narušena okolním hlukem.25

KOMFORTNĚJŠÍ PRO PACIENTA

ŘEŠENÍ

Funkce lůžka zlepšující komfort pacientů během pobytu v nemocnici vedou  
k větší spokojenosti a lepším výsledkům léčby. 

Integrovaná matrace
Integrovaný kompresor 
Air2Care se snížením vibrací 
o více než 50 %, 26 poskytuje  
pacientům větší pohodlí. 

Integrace USB
Integrovaný port USB 
umožňuje bezpečné používání 
chytrých zařízení z lůžka 
a socializaci pacienta.

Kompatibilní s nočními 
stolky
Samoobslužné noční stolky 
mají vliv na komfort pacientů 
se sníženou pohyblivostí. 

Noční světlo
Podsvícení lůžka pomáhá 
pacientovi s orientací v noci 
na nemocničním pokoji.

PROBLÉMY

— Pády jsou jedním z nejčastěji 
hlášených bezpečnostních incidentů 
pacientů v nemocničním prostředí. 19

— 84,8 % pádů se stane bez přítomnosti 
druhé osoby. 20

— 27 % pádů se stane, když se pacient 
pokouší opustit lůžko. 21

PREVENCE PÁDŮ

O 11,5 dne
delší hospitalizace kvůli pádům 

v nemocnici22

2 600 £ 
za pády pacientů 23

Indikátor bezpečné polohy Alarm brzd

Alarm opuštění lůžka SafeSense 3

Alarm brzd, nízká výška a monitorování pacienta pomocí systému SafeSense 3 
pomáhají předcházet pádům pacientů. 

ŘEŠENÍ

Pozitivní účinky ergonomického rámu Ergoframe®

Lůžko s ergonomickým rámem 
Ergoframe®

— 16% snížení nejvyššího tlaku v pánevní 
oblasti.27

— Prevence sklouzávání. 27

Standardní lůžko
 Oblasti nejvíce postižené velkými 

tlakovými a smykovými silami.

S nízkou výškou 28 cm je Essenza 300 prvotřídním řešením pro 
všechny pacienty, u nichž hrozí vyšší riziko pádu. Zelené světlo 
signalizuje bezpečnou polohu.

Pokud je lůžko nezabrzděné a je připojen hlavní napájecí kabel , 
lůžko automaticky vydává zvukový signál.

Personál je upozorněn vždy, když pacient opustí lůžko. 
Průběžné monitorování pohybu spolu s upozorněním na 
opuštění lůžka mohou být užitečné v prevenci proti pádu 
pacienta nebo rychlé reakci na něj.

Vyšší komfort

Omezení sklouzávání

Minimální posouvání 
pacienta

Omezení smykových sil
Prvky Mobi-Controls
Mobi-Lift®, Mobi-Pad a Mobi-Grips pomáhají pacientům 
s rychlejší mobilizací, což může zabránit pádům při 
opouštění lůžka. 
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PROBLÉMY

— 20 % pracovní doby sester připadá na mobilitu 
a manipulaci s pacienty.28

— 47 %  zdravotnického personálu se potýká s bolestí zad.5

—  Zdravotnický personál je nejvíce ohrožen v počtu 
muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.29

BEZPEČNÝ TRANSPORT 
A MANIPULACE S PACIENTY

O 67 %
menší síla potřebná k otočení 

pacienta 6

O 20 %
menší stlačení bederní páteře při 

manipulaci s pacientem 6

 Laterální náklon zjednodušuje každodenní postupy 

Tradiční způsob otáčení pacienta  
může vést k poranění zad

 Laterální náklon  
pro  ergonomicky správnou péči

Sestra otáčí imobilní 
pacienty až  

11 × za směnu 30

Posuzování stavu kůže

Hygiena pacienta

Polohování

Stlaní lůžka
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* Do 15 stupňů pro snížení zátěže při polohování imobilních pacientů.

ŘEŠENÍ

Laterální náklon se stává standardem v akutní péči, který zaručuje špičkovou 
ergonomii pro zdravotnický personál.

Nožní ovladače
Snadné ovládání nemocničního lůžka zajišťuje ergonomickou polohu  sestry a  efektivní manipulaci s pacientem.  
Levým pedálem se nastavuje výška lůžka a pravým se lůžko otáčí.



SoftBrake 
Jedinečná konstrukce kolečka, která 
zajišťuje dokonalé ovládání brzd s nízkou 
fyzickou zátěží. 

EasyDrive®

Motorizované páté kolečko, které 
podporuje  mobilitu při transportu 
pacienta se zvýšenou bezpečností i pro 
zdravotníky.

Páté kolečko
Páté kolečko usnadňuje transport  lůžka 
po dlouhých chodbách a udržuje přímý 
směr. Kromě toho kolečko funguje jako 
otočný bod ve středu lůžka.

 Laterální náklon usnadňuje přesun pacienta 30

Standardní přesun pacienta Ušetří 12,4 % fyzické námahy

87,6 %100 %
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PROBLÉMY

— Transport obsazených lůžek je považován za vysoce rizikovou činnost z hlediska 
vzniku muskuloskeletálních poruch.

— Ovladatelnost lůžka v úzkých nemocničních chodbách 

— Obsazené lůžko musí převážet dva zdravotníci.32

SNADNÝ TRANSPORT 
PACIENTA ŘEŠENÍ

Funkce jako EasyDrive® a páté kolečko usnadňují manipulaci s lůžkem a pomáhají  
zdravotníkům při transportu pacientů. 

1 zdravotník
zvládne transport  pacienta bez větší 
námahy a rizika zranění díky systému 

EasyDrive® 8

5 km
na jedno nabití 8
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PROBLÉMY

— Péče o pacienty může být ohrožena kvůli nedostatečnému počtu   
zdravotních sester.33

— 15,6 % sester se potýká s profesním vyhořením.2

— 41 % zdravotníků se potýká s nedostatkem času.5

ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE
ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU ŘEŠENÍ

Naše řešení chytré péče, například SafeSense 3, SafeSense SmartTrack 
a integrovaná matrace Air2Care, usnadňují  zdravotníkům práci a zvyšují její 
efektivitu.

SafeSense SmartTrack 
Chytrý koncept, který umožňuje sledovat pacienty 
a zdravotníkům pomáhá najít vybavení s přesností na úrovni 
pokoje. 

SafeSense 3
Poskytuje zdravotnickému personálu více potřebných údajů  
o bezpečnosti pacientů.                       

Jednotné ovládací prvky
Používání jedné lůžkové platformy se stejnými ovládacími prvky 
může snížit úroveň zátěže  při střídání směn na  nemocničních 
odděleních.

Ovládací panel integrované matrace
Ovládací panel integrované matrace Air2Care je součástí 
postranic a umožňuje snadnější a rychlejší nastavení podle 
klinického stavu pacientů.



Integrace aktivní matrace
Integrovaná matrace Air2Care pomáhá šetřit místo díky absenci 
externího kompresoru. 

Údržba cel
Jednotlivé cely systému Air2Care jsou vyjímatelné a lze je 
snadno čistit, dekontaminovat nebo vyměnit. 

Jedna platforma
Platformové řešení znamená pouze jeden uživatelsky přívětivý 
ovládací panel, jednodušší školení pro sestry a standardizované 
postupy čištění. 

Široký výběr matrací
Na lůžko lze umístit jakýkoli typ matrace.
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PROBLÉMY

— Potřeba rychlé a účinné desinfekce  zařízení a prevence infekce.

— Sestry mohou strávit až 27 % směny administrativními úkony.34

— 25 % úrazů v nemocnici souvisí s uklouznutím, zakopnutím či pádem.35

EFEKTIVNOST NEMOCNIČNÍHO 
PROVOZU ŘEŠENÍ

Pokročilé technologie umožňují snadnější přesun, manipulaci a monitorování 
pacientů. 



Madlo Mobi-Lift®  
poskytuje oporu při  
opouštění lůžka. 

EasyDrive® umožňuje 
transport pacienta  
jedním zdravotníkem.

Díky unikátnímu kolečku 
SoftBrake je ovládání brzd 
snazší a fyzicky méně 
namáhavé.

Integrovaná matrace Air2Care 
zvyšuje komfort pacienta  
a  zdravotníkům minimalizuje 
fyzickou zátěž.

Mobi-Grips poskytují oporu 
při samostatné mobilizaci.

Mobi-Pad umožňuje  
upravení výšky lůžka.

Díky ergonomickému rámu 
Ergoframe® je polohování 
pacienta komfortnější.

Laterální náklon zajišťuje 
špičkovou ergonomii pro  
zdravotníky a efektivní  
mobilizaci pacientů. 
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PŘEHLED KLÍČOVÝCH FUNKCÍ Přehled postranic SmartInk (již brzy)

Plné dělené postranice Safe&Free
V kombinaci s mobilizačními prvky podporují pacienty při vstupu 
na lůžko a výstupu z něj a pomáhají při včasné mobilizaci.

Bezpečné postranice Safe&Free 
Pro domovy seniorů dodávají lůžku domácí vzhled, lze je 
nastavit do různých výšek a pomáhají klientům při vstávání.

Jednodílné skládací postranice
Účinně přispívají k prevenci pádů a díky jednoduchému 
uvolňovacímu mechanismu jsou pro personál snadné na obsluhu.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Essenza 300 300LT

SWL 300 kg  270 kg

Max. hmotnost pacienta (prostředí použití 1,2) 235 kg  205 kg

Max. hmotnost pacienta (prostředí použití 3,5) 265 kg  235 kg

Příslušenství

Teleskopický infuzní stojan

Šedý plastový trojúhelníkový držák

Hrazda

Držák jmenovky

Horizontální držák ovladače

Polohovací podložka

Délka plastových dělených postranic

(1065 mm)
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Úhel stehenního dílu 
(0–35°)

TR / ATR 
(+14°/-14°)

Úhel zádového dílu 
(0–70°)

Úhel lýtkového dílu 
(0–25°)

Vn
ěj

ší
 r

oz
m

ěr
y 

lů
žk

a 
(9

95
 m

m
)

Vnější rozměry lůžka (2200 mm)

V
ýš

ka
 lů

žk
a*

Výška plastových 
dělených postranic

(420 mm)

Průměr koleček

(125 nebo 150 mm)

SPECIFIKACE VÝŠKY LŮŽKA*

TYP KOLEČKA
300 
MIN

300 
MAX

300LT 
MIN

300LT 
MAX

Tente Linea 125 mm 255 mm** 755 mm 395 mm 895 mm

Tente Linea 150 mm 280 mm 780 mm 420 mm 920 mm

Tente Integral 150 mm 313 mm 813 mm 453 mm 953 mm

Tente Integral Soft Brake 150 mm 308 mm 808 mm 448 mm 948 mm

** K dispozici pouze s teleskopickými a jednodílnými postranicemi
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