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— Extra nízká poloha lůžka
pro prevenci pádů

Pacient

— Podpora samostatné
mobilizace
— Unikátní moderní design
spojený s vysokým komfortem

Personál

— Propracovaná ergonomie
pro pohodlnou manipulaci
— Automaticky
přednastavené funkce
— Snadná hygiena lůžka

Management

— Univerzální použití –
standardní, bariatrická
a myčková verze
— Variabilní řešení dle
potřeb klientů
— Vyšší úroveň kontroly
infekce
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Řešení pro každého

Image 3 WASHABLE
WASHABLE
FRIENDLY

Verze lůžka vhodná pro strojní čištění
v nemocničních automatických myčkách.
— Konstrukce lůžka prochází speciálními
technologickými úpravami pro zvýšení odolnosti
a životnosti.

Image 3 STANDARD
Díky modernímu designu má
v nemocnicích univerzální uplatnění.
— Výběr provedení, designu
a příslušenství dle potřeb konkrétního
oddělení.
— Lůžko vytváří příjemný design jak
standardních nemocničních oddělení,
tak privátních klinik.
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Image 3 XXL
Bariatrická varianta vychází vstříc rostoucí
poptávce po lůžkách s vyšší nosností.
— Rozšířená ložná plocha.
— Zvýšená nosnost na 320 kg.
— Stabilní bezpečná konstrukce lůžka.

WIDER BED
HIGHER LOAD
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UNIVERZÁLNÍ
DESIGN

EXKLUZIVNÍ
DESIGN

NEMOCNIČNÍ
DESIGN

Variabilní design
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Design lůžka je nadčasový a vhodný pro široké
spektrum zdravotnické i ošetřovatelské péče. Image 3
Standard, Washable a XXL splňují nejvyšší nároky
na ergonomické principy ve zdravotnictví.

Nemocniční design
svou klasickou koncepcí
vyhovuje standardní
praxi ve zdravotnictví
a mimo jiné nabízí
variantu se speciální
úpravou vhodnou
pro automatické
mytí v nemocničních
myčkách.

Exkluzivní design je
umocněn propojením
hliníkových prvků
a dřevěných dekorů.
Elegantní vzhled působí
uklidňujícím dojmem
a vytváří pro pacienty
i personál příjemné
prostředí.

Jednoduše řešený
design nabízí
kompromis unikátních
praktických vlastností
lůžka v ekonomické
variantě.

LINET | Image 3

9

Pacient v bezpečí
Bezpečnost je pro Image 3
klíčovým parametrem.
Všechny funkce lůžka jsou
nastaveny tak, aby se pacient
nejen bezpečně cítil, ale
také skutečně v maximálním
bezpečí byl.

Ergoframe®
Systém polohování ložné plochy
významně eliminuje riziko vzniku
dekubitů.

Hygiena
Díky tvaru a materiálu konstrukce je
lůžko snadno čistitelné.
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SAFE Plus
CONCEPT

BRAKEAlarm

Brzdový alarm
Zvukový signál upozorní
ošetřujícího na nutnost
zabrzdit lůžko.

GO tlačítko
Díky bezpečnostnímu
konceptu se ovladače
lůžka uzamknou po třech
minutách nečinnosti.

Zámek funkcí
Elektrické funkce lůžka lze
jednoduše uzamknout.

SafeSense
Lůžkový senzor varuje
personál v případě
opuštění lůžka pacientem.
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EXTRA
NÍZKÁ POLOHA

MOBILIZAČNÍ
POLOHA

VYŠETŘOVACÍ
POLOHA

Strategie 3 STOP
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STRATEGIE 3 STOP

90

Vyšetřovací poloha
— Nejvyšší poloha lůžka nabízí personálu
ideální ergonomické podmínky pro
práci.

80
cm

80

— Komfortní ošetřovatelské úkony
a péče.
70

— Pozice poskytuje dokonalý přístup
k lůžku pro čištění a dezinfekci.

60

Mobilizační poloha
— Naprogramované funkce na ovladači
pro snadnou mobilizaci.
— Pozice v kombinaci s madlem postranic
usnadňuje a podporuje mobilizaci
pacienta.
— Ideální nastavení pro automatické mytí
v nemocniční myčce.

50

40
cm
28
cm

Extra nízká poloha

40

30

20

— Samostatné tlačítko jako
přednastavená funkce na ovladači.
— Prevence pádů.
— Bezpečná poloha při spánku.
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Praktické detaily
1

Páté kolečko
napomáhá pohodlné manipulaci
ve všech prostorách.

2

Integrované
prodloužení lůžka
je možné ve třech stupních dle
individuálních potřeb klienta.

3

Noční podsvícení
pro bezpečnou orientaci pacienta.

4

2

3D ochranná rohová
kolečka
chrání lůžko v horizontálním
i vertikálním směru.

5

Šířka ložné plochy
volitelná šířka ložné plochy 86 nebo
90 cm s odnímatelnými plastovými
díly.
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Elektrické parametry
Napájení

230 V/±10 %

Maximum input

max 1,6 A; 370 VA

Polička na lůžkoviny

Ochrana proti vniknutí
vody a prachu

IPX4 (IPX6 pro Image
3 Washable)

může zároveň sloužit pro uložení
sesterského ovladače.

Certifikáty

Mechanické CPR
pro urgentní použití.

Společnost LINET je certifikovaná podle
evropských norem a systému kvality:
ČSN EN 9001:2000 ČSN EN 13485:2003
Produkty jsou vyrobeny podle evropských norem
pro zdravotnickou techniku a nemocniční lůžka:
ČSN 60601- 1, ČSN 60601-2, ČSN 60601-4,
ČSN 60601-2-52, ČSN EN ISO 14941
Image 3 Washable: AK-BWA:2009
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Varianta: 06

3
SAFE BED

SAFE BED

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

SAFE BED

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

Technické parametry

Image 3 (Standard, Washable)

Vnější rozměry

221 × 104 cm / 220 × 99,8 cm*

Image 3 (XXL)

Rozměry matrace

200 × 86 / 90 cm

Podjezdnost

13 / 15,5 cm

Nastavení výšky ložné plochy

28 – 80 cm

Prodloužení lůžka

10; 22; 30,5 cm

10; 22; 30,5 cm

Maximální výška matrace

18 cm (dělené postranice); 17 cm (jednodílné sklopné postranice)

26 cm včetně extenderu

Bezpečné pracovní zatížení

265 kg (Standard) / 250 kg (Washable)

320 kg

Hmotnost lůžka

160 kg *, **

Náklon zádového dílu

0 –70°

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

Náklon stehenního dílu

0 – 34°

0 – 34°

TR/ATR náklon

0 –14°

0 –14°

SAFEBED

220 × 110 cm*

SAFEBED

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

200 × 100 cm

SAFEBED

13 / 15,5 cm

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

28 – 80 cm

160 kg *, **
0 – 70°

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

* dle konfigurace; ** dle příslušenství
projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011
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Management

— Extra nízká poloha lůžka
pro prevenci pádů

— Propracovaná ergonomie
pro pohodlnou manipulaci

— Podpora samostatné
mobilizace

— Automaticky
přednastavené funkce

— Unikátní moderní design
spojený s vysokým komfortem

— Snadná hygiena lůžka

— Univerzální použití –
standardní, bariatrická
a myčková verze
— Variabilní řešení dle
potřeb klientů
— Vyšší úroveň kontroly
infekce
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