Eleganza 1

skvělé řešení za dobrou cenu

Eleganza 1
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— Ergoframe® minimalizuje tlak
v pánevní oblasti

Pacient

— Snadná mobilizace
— Celá řada ovládacích prvků

— Funkce Soft Drop

Personál

— Snadná hygiena lůžka

Management

— Bezpečnostní výbava, například
Extender nebo Protector

— Nízké náklady na pořízení i údržbu
— Univerzální lůžko za výhodnou cenu
— Ochrana proti přetížení
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Ještě lepší péče
KOMFORT PRO KAŽDÉHO
Lůžko je vhodné i pro hospitalizované s nadváhou nebo pro vyšší
pacienty.
— Robustní konstrukce.
— Bezpečné zatížení 180–250 kg.
— Šířka ložné plochy 90 cm.
— Možnost prodloužení lůžka o 15 cm.
— Dělené plastové postranice s funkcí Soft Drop.
2
1
3

OVLÁDÁNÍ NA DOSAH
Pacient má k dispozici hned několik snadno dostupných
a jednoduše ovladatelných prvků.

1

Ruční ovladač

2

Satelitní ovládací panel

3

Ovladače v postranicích

K ovládání poloh lůžka, může být vybaven podsvícenou
klávesnicí.
Na ohebném rameni je snadno přístupný, tlačítka jsou
reliéfní a dobře rozpoznatelná i pro pacienty s poruchou
zraku.

Ovládají se jednoduše a jsou stále na dosah.
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ERGOFRAME® +16 cm
Při polohování zádového a stehenního dílu Ergoframe®
minimalizuje tlak a třecí síly v pánevní oblasti pacienta.

SNADNÁ MOBILIZACE
Ložná plocha je vybavena integrovaným madlem
MobiLift®, které podporuje samostatnou mobilizaci
pacienta.
— Respektuje různou výšku pacientů a lze jej nastavit
do dvou výškových úrovní.
— Vždy nastaveno pro optimální vstávání z lůžka.
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Bezpečnost především
BEZPEČNÉ POSTRANICE
Lůžko lze vybavit dělenými plastovými postranicemi s funkcí
Soft Drop nebo jednodílnými ¾ postranicemi. V každém případě
postranice odpovídají platným normám a všechny mezery byly
navrženy s ohledem na bezpečnost.
— Bezpečnost dělených plastových postranic je zaručena systémem
dvojitého zajišťovacího mechanismu.
— Ovládání jednodílných ¾ postranic je poprvé umístěno ergonomicky
v jejich horních částech.
— Postranice s funkcí Soft Drop se sklápějí pomocí plynové pružiny,
takže pohyb je plynulý a měkký.

Varianta: 06

SAFE BED

ORIGINÁLNÍ PROTECTOR
-2-52

SAFE BED

-2-52

1 T
0601 T
6060LIAložné
Protector poskytuje ochranu po celéENdélce
plochy. Je umístěn
N
EN 6 MPLIAN
P
COM
CO
v nožní části lůžka a navazuje na jednodílnou postranici jak svými
rozměry, tak designem.
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SAFE Plus
KONCEPCE

LEPŠÍ OCHRANA
V některých případech je žádoucí poskytnout
pacientovi vyšší míru ochrany. Snadno demontovatelný
nástavec Extender zvýší postranici o 10 cm. Na lůžko
tak lze umístit i vyšší typy aktivních matrací – až
do výšky 26,5 cm.

TLAČÍTKO GO
Zelené tlačítko GO chrání pacienta před nechtěným
pohybem lůžka. Pomocí tlačítka GO jsou ovladače lůžka
aktivovány po dobu tří minut od posledního stisknutí.
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Pro snadnou hygienu

PLASTOVÁ
LOŽNÁ PLOCHA
Ložná plocha je tvořena osmi samostatně
odnímatelnými díly. Je vyrobena tak, aby
čištění lůžka bylo jednoduché a rychlé.

BEZESPÁROVÁ
TECHNOLOGIE
Při výrobě jednotlivých dílů se používají
nejmodernější bezespárové technologie, které
minimalizují prostor pro nežádoucí infekce.
Lůžko tedy splňuje nejpřísnější hygienické
požadavky a je uživatelsky přátelské.

JEDNODUCHÁ
KONSTRUKCE
Pro sklopení postranic je díky inovativnímu
mechanismu zapotřebí jen minimální prostor
vedle lůžka.
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Přívětivé pro personál
5. KOLEČKO
Aktivované 5. kolečko usnadňuje
pohyb lůžka po dlouhých chodbách.
Díky otáčivému bodu uprostřed lůžka
je snadná i manipulace na malém
prostoru, a to při použití menší fyzické
síly.

SESTERSKÝ
OVLÁDACÍ PANEL
Díky praktickému kabelu lze
s ovladačem snadno a flexibilně
manipulovat v optimální poloze okolo
lůžka.

CENTRÁLNÍ
OVLÁDACÍ PANEL
Panel k ovládání a deaktivaci
funkcí je integrovaný do rámu
v nožní části lůžka.

NOŽNÍ OVLADAČE
Umožňují praktické a snadné
nastavení výšky lůžka včetně
vyšetřovací pozice. Jsou vybaveny
mechanickou ochranou před
náhodnou aktivací.
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Eleganza 1 Extra SAFE
PÉČE A ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST
Eleganza 1 Extra SAFE nabízí vysoký standard nemocničního lůžka. Díky úpravám
jsou tato lůžka vhodná pro speciální oddělení, jako jsou například psychiatrie,
vězeňské nemocnice nebo oddělení s mentálně nemocnými pacienty.

2

1

1

Ergoframe®
Při nastavení zádového a stehenního
dílu se díky Ergoframe® prodlouží
ložná plocha o 16 cm.

2

Kardiacké křeslo
Polohu lze nastavit
stiskem jediného tlačítka.

Základní vybavení lůžka Eleganza 1 Extra SAFE*
Pevné kryty ložné plochy

Konektor Plug and Play pro pacientský ovladač

Pevná trubková čela

Záložní baterie

Pevné výplně čel

Sesterský ovladač s tlačítky kardiackého křesla a TR/ATR náklonů

Zabudovaný sesterský panel v poličce na lůžkoviny

Ochrana přívodního kabelu v uzamykatelném boxu
* oproti standardní verzi lůžka
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PEVNÉ DÍLY
Čela lůžka i jejich výplně jsou
uchyceny napevno a zafixovány
jsou rovněž díly ložné plochy.
Všechny drobnější součásti lůžka,
jako například háčky na liště
na příslušenství, jsou zajištěny.

OCHRANA
KABELU
Přívodní kabel se nachází
ve schránce se zámkem. Kabely
jsou vedeny tak, aby neohrožovaly
pacienta.

KLÍČ SEGUFIX
Klíč Segufix je kompatibilní,
obsluha nepotřebuje žádné další
klíče.

PEVNÁ VERZE
Lůžko ve verzi bez koleček lze
upevnit k podlaze.
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Eleganza 1 LE
EKONOMICKÁ VERZE
Konstrukce lůžka Eleganza 1 LE je shodná s klasickým
modelem Eleganza 1: zdvih, maximální zatížení,
podvozek včetně všech verzí koleček a brzd, ložná
plocha i čela. Stejně tak lze volit mezi jednodílnými
sklopnými postranicemi nebo dělenými plastovými
postranicemi.
Řídicí jednotka lůžka je jednodušší.
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Zjednodušená verze lůžka Eleganza 1 LE nabízí vysokou funkčnost
za nižší cenu.

$

náklad

y

— Univerzální řídicí jednotka 100–240 V.

$

výhod

y

cenově výhodné

— Lůžko lze vybavit ručním ovladačem Plug and Play.
— Jedna páka mechanického nastavení CPR (možné navýšení na dvě
páky).

OVLÁDÁNÍ LŮŽKA
Lůžko Eleganza 1 LE je vybaveno
jednodušší řídicí jednotkou, takže
jej lze ovládat jediným ručním
ovladačem. Ten umožňuje elektrické
polohování a nastavení výšky.
— Mechanický zámek.
— 8 nebo 10 tlačítek (2 tlačítka pro
náklon do polohy TR/ATR).

Cenově nejdostupnější varianta
elektrického lůžka bez náklonu.
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Praktické detaily
1

Odnímatelná čela lůžka

2

Horizontální chrániče

3

Ložná plocha

4

lze připevnit k rámu ložné plochy
jednoduchými excentrickými zámky.

pro ochranu rohů lůžka.

umožňuje snadné
vyjmutí a čištění a je
kompatibilní s matracemi
šířky 86 i 90 cm.

Poličku
na lůžkoviny

3

2

je možné využít
i k uložení
sesterského
panelu.

1

5

4

5

Mechanické
CPR
je alternativou
k elektrickému CPR.
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VÝBĚR Z BAREV
Praktický, jednoduchý a velmi atraktivní design lůžka
Eleganza 1 spolu se širokou škálou barevných efektů
vytváří příjemné a moderní nemocniční prostředí.

Bezpečné pracovní zatížení
Kolečka

Brzdění

Rozměry

Brzdění

125 mm

Samostatné
brzdy
Centrální brzda

150 mm

Centrální brzda

Bez baterie

S baterií

185 kg
200 kg

250 kg

Technické údaje
Kolečka
125 mm
Vnější rozměry
Prodloužení lůžka
Ložná plocha
Rozměry ložné plochy
Elektrické nastavení výšky

15 cm
4dílná, elektricky
nastavitelná
200 × 90 × 14 cm
37–73,5 cm

0–70°

Elektricky polohovatelný
stehenní díl

0–34°

Ergoframe

15°–15°
10 + 6 cm

®

Hmotnost lůžka (dle specifikace)
Norma

135 kg
IEC: 60601-2-52

Ochrana proti vniknutí vody
a prachu

IPx4

Ochrana před přetížením
Podjezdnost pro server

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO
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39,5–76 cm

Elektricky polohovatelný zádový
díl

TR / ATR

SAFE BED

150 mm

218 × 99 cm

Ano
16 cm

18,8 cm

SAFE BED

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO
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Management

— Snadná mobilizace
— Celá řada ovládacích
prvků

— Funkce Soft Drop
— Snadná hygiena lůžka
— Bezpečnostní výbava,
například Extender nebo
Protector

— Nízké náklady na pořízení
i údržbu
— Univerzální lůžko
za výhodnou cenu
— Ochrana proti přetížení
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Personál

Pacient

— Ergoframe® napomáhá
ke snížení tlaku v pánevní
oblasti.

