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Eleganza 2 chytré lůžko pro akutní péči
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— Podpora mobilizace

— Pohodlí pro pacienta

— Osvětlení s možností přepínání
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— Vylepšená ergonomie

— Automatické zastavení při úhlu 
30°

— Koncepce snadného čištění
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t— Signalizace bezpečné polohy

— Rychlé a snadné kroky servisu 
a údržby

— Příjemná ergonomie



Podpora mobilizace
MOBI-LIFT®

Tlačítko MOBI-LIFT®, integrované do plastové postranice, zvedá ložnou plochu 
a umožňuje pohodlnou a bezpečnou kontrolu zdvihu během mobilizace. 
Pacienta doslova postaví na nohy.

USNADNĚNÍ NAMÁHAVÉ PRÁCE

SAMOSTATNOST A RYCHLEJŠÍ MOBILIZACE 

ÚSPORA NÁKLADŮ A SNÍŽENÍ RIZIKA PÁDŮ
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JEDINEČNÉ MADLO
Jedinečné madlo je dokonale tvarované pro pohodlnou a bezpečnou oporu během 
opouštění lůžka při všech polohách zádového dílu. 

VÝHODY PRO MOBILIZACI
Více místa pod postranicí ve spuštěné poloze 
zjednodušuje mobilizaci. Pacient totiž může umístit 
chodidla přímo pod své těžiště a tak dosáhnout 
optimálního postoje za vynaložení menší námahy.
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Atraktivní design

BAREVNÝ KONCEPT

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ MANIPULACE A SNADNÉ 
ČIŠTĚNÍ 

BEZPEČNOST A POHODLÍ

ŠPIČKOVÝ DESIGN JAKO STANDARD

FULLY
EN 60601-2-52

POSTRANICE 4SAFE® 
Postranice se spouštějí pomocí funkce SoftDrop, která k tlumení 
jejich pohybu využívá plynové odpružení. 

1

SLOUPOVÁ KONSTRUKCE
Teleskopické sloupy tvoří podstatný prvek konstrukce
lůžka Eleganza 2 a nabízejí mnoho výhod. Elektrické zdvihové
jednotky zajišťují naprostou stabilitu a umožňují výškové
nastavení lůžka.
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Maximální bezpečnost SAFE Plus
KONCEPCE

AlarmBRZDY

SIGNALIZACE 
BEZPEČNÉ POLOHY
Úhloměry lze volitelně vybavit bílým 
podsvícením, které změní barvu na zelenou, 
když je lůžko v bezpečné (nejnižší) poloze.

Lůžko Eleganza 2 nabízí bezpečnost bez kompromisu. Postranice zaručují 
vysoký stupeň ochrany proti pádu a řada dalších bezpečnostních prvků 
propůjčuje lůžku Eleganza 2 nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti.
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PATENTOVANÉ 
KAPALINOVÉ 
ÚHLOMĚRY
Přesně a přehledně ukazují náklon zádového 
dílu na postranicích v hlavové části a náklon 
ložné plochy na postranicích v nožní části.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ
Podsvícení v podvozku usnadňuje 
pacientovi noční orientaci v místnosti.

ALARM BRZDY
Lůžko automaticky upozorní zvukovým 
signálem na situaci, kdy zůstane 
nezabrzděné (pokud je zapojený 
napájecí kabel).
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Koncepce pokoje 
s lůžkem Eleganza 2 

Celkové vybavení pokoje pro akutní péči nabízí inovaci, funkčnost, maximální bezpečnost a prvotřídní design. 
Přináší vysoký komfort pro pacienty, rodinné příslušníky i návštěvníky. Toto řešení podporuje po ergonomické 
stránce práci personálu a snižuje fyzickou námahu.

LŮŽKO

MATRACE

STOLEK K LŮŽKU

JÍDELNÍ STOLEK

SEDACÍ NÁBYTEK



KOMFORT 
Pohodlí zlepšuje pacientův duševní stav a urychluje jeho rekonvalescenci. Ložná plocha lůžka Eleganza 2 je 
upravena pro specifické podmínky zdravotnického zařízení, takže nabízí ten nejvyšší komfort.

JUNIOR KIT
Lůžko Eleganza 2 lze nakonfigurovat pro pacienty o minimální výšce 
125 cm na standardním oddělení.

AUTOREGRESE 
Jednou z významných pomůcek v boji proti dekubitům 
je automatická regrese ložné plochy (zvětšující prostor 
v oblasti pánve dodatečným posunutím zádového dílu 
o 11 cm). Výsledkem je snížení tlaku a střižných sil, tedy 
parametrů významně přispívajících ke vzniku dekubitů.

FLEXIBILNÍ NASTAVENÍ
Šířka ložné plochy nabízí vynikající komfort všem pacientům. 
Díky vestavěnému prodloužení lůžka v délce 32 cm se budou 
cítit velmi pohodlně i vyšší pacienti. Je-li potřeba lůžko zkrátit, je 
možné objednat menší rohové nárazníky a vnější délka bude činit 
pouhých 220 cm.

Komfort pro pacienta

vysoký tlak

komfortný tlak

+11 cm (větší prostor)
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SNADNÁ HYGIENA
Ložná plocha sestává z vyfukovaných plastových dílů a velmi snadno se čistí. Navíc 
ložná plocha napomáhá lepšímu provzdušnění matrace.

Pro snadnější péči

5. KOLEČKO
Díky 5. kolečku ve středu podvozku lze s lůžkem 
snáze manévrovat ve velmi úzkých chodbách.

MADLA NA ČELE LŮŽKA
Speciální tvar madla umožňuje veškerému 

ošetřovatelskému personálu ergonomickou manipulaci 
s lůžkem. Možnost svislého úchopu madla je také 

ideální pro otáčení lůžka.

RTG-TRANSPARENTNÍ 
ZÁDOVÝ DÍL
Toto provedení umožňuje rentgenování na 
lůžku.

PŘIVOLÁNÍ SESTRY
Díky tlačítku pro přivolání sestry, zabudovanému 
do postranice, si pacient může okamžitě přivolat 
na pomoc ošetřovatele.

retuš + 
retuš 
barvy
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Velmi snadné ovládání

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ 
ZÁDOVÉHO DÍLU NA 30°
Zádový díl se při polohování automaticky zastaví 
v nejčastěji používané poloze 30°.

VYPNUTÍ PODSVÍCENÍ 
Veškeré osvětlení lůžka – noční osvětlení 
a podsvícení úhloměrů, ručního ovladače 
a ovládacích prvků integrovaných v postranici – lze 
podle okolností vypnout.

KARDIACKÉ KŘESLO
Poloha vsedě napomáhá maximálnímu usnadnění 
respiračních funkcí a zvyšuje také komfort pacienta 
při čtení nebo jídle.

TLAČÍTKO GO
Stiskem tlačítka GO se aktivuje ovládací 
panel, a to na dobu 3 minut  
od posledního stisknutí. Ovládací prvky se poté 
uzamknou 
a během období nečinnosti 
je nelze náhodně aktivovat.
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ŘADA OVLÁDACÍCH PRVKŮ 
Ovládací prvky umožňují sestrám pracovat s lůžkem Eleganza 2 efektivně a ergonomicky. 
Přednastavené funkce jsou praktické a pohodlné pro sestru i pacienta.
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Elektrické údaje 
Napájení ±10 % 230 V standardně 

(110 V, 127 V volitelně)

Maximální příkon max. 1,6 A; 370 VA

Ochrana proti vniknutí 
vody a prachu 

IPX4 (bezpečnostní uzemnění s třídou 
elektrické ochrany I pro maximální 
bezpečnost pacienta)

1 Nožní ovládání 
Praktické nožní ovládání 
pro snadnou manipulaci 
s pacientem

2 Horizontální 
chrániče 
Ochrana rohů lůžka

3 Ložná plocha 
Snadno vyjmutelná 
a čistitelná ložná plocha, 
kompatibilní s matracemi 
šířky 86 i 90 cm 

4 Polička na 
lůžkoviny 
Vhodná i k  uložení sesterského 
ovládacího panelu

5 Mechanické 
CPR 
Dodatečná funkce 
k elektrickému CPR pro 
urgentní použití

Základní technické parametry
Vnější rozměry 223,5 × 99,5 cm Výška dělených bočních plastových postranic 40 cm 

Prodloužení lůžka 32 cm Hmotnost lůžka 156 kg 

Výškové nastavení lůžka 39,5–77,5 cm Nosnost lůžka (bezpečné pracovní zatížení) 250 kg

Vnitřní rozměry / (kompatibilní s šířkou 
matrace)

200 × 90 cm / 
(90 nebo 86 cm)

Max. hmotnost pacienta 185 kg

Autoregrese 11 cm

Max. výška matrace 
s vyfukovanou ložnou plochou

Dělené postranice 14 cm
Sklopné postranice 
12 cm + extender 10 cm

Maximální úhel zádového dílu 64°

Maximální úhel stehenního dílu 32°

Úhel lýtkového dílu 15°

Max. výška matrace 
s plochými kryty z ABS

Dělené postranice 18 cm
Sklopné postranice 
16 cm + extender 10 cm

Úhel TR/ATR 16°/16°

Nosnost napřimovací hrazdy 75 kg

Světlá výška podvozku 15 cm

Praktické detaily
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