Eleganza Mano

Pacientský stolek k lůžku

program pro zdravotnictví

Eleganza Mano – vždy po ruce
pacientský stolek k lůžku

Unikátní konstrukce pacientského stolku umožňuje plné využití všech
funkcí pacientem bez nutné asistence sestry. Díky tomu je Eleganza Mano
efektivním prostředkem pro zvyšování samostatnosti pacienta, a zároveň
pro snížení pracovní zátěže zdravotnického personálu.

Výšku i polohu jídelní desky
si může pacient nastavit samostatně
i pomocí jedné ruky.
Mechanika výrazně usnadňuje
manipulaci.
Uzamykatelná zásuvka zvyšuje
bezpečnost a upevňuje pocit soukromí
pacienta

Ruční ovládání koleček

Uložení koleček výrazně zvyšuje
stabilitu stolku (a to zejména při
zatížení vyklopené jídelní desky)

Bezpečnost pacienta
Snadný přístup
do stolku

Polička pro uložení podložní
mísy je pro pacienta snadno
dostupná

úspora času sestry
Snadná čistitelnost
ruční ovládání koleček
Představuje patentované řešení společnosti
Linet, které dovoluje snadné ovládání stolku
pacientem z lůžka, a to s použití jedné ruky.
Pootočením ručního ovládání lze stolek zabrzdit či odbrzdit, pacient tak může se stolkem snadno manipulovat a nastavit ho do vyhovující polohy.
Vhodná pozice stolku umožňuje pacientovi
plné a samostatné využití jídelní desky, zásuvek, poličky na podložní mísu, držáku ručníku a všech odkládacích míst stolku.

samostatnost pacienta
Umožňuje pacientům vykonávat většinu denních potřeb samostatně.
Posiluje sebedůvěru pacienta a jeho pocit
soběstačnosti.
Dovoluje pacientovi uspokojovat jeho bezprostřední potřeby bez nutnosti čekání na
ošetřující personál.
Snižuje počet případů, kdy je sestra přivolána pacientem, a to až na 1/3.
Snižuje fyzickou zátěž sester a redukuje
množství stresujících situací způsobených
častým voláním pacientů.

Pacient může jídelní desku využít také jako
podložku pro čtení a psaní.

Technické parametry

Všechny předměty na stolku a uvnitř stolku
jsou v dosahu pacienta.

51 x 48,5 cm
38 x 41 cm
93 cm
89 cm
60 x 35 cm
73 –110 cm
5 kg
7,5 cm
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Pootočením ručního ovládání lze stolek zabrzdit
či odbrzdit.

Vnější rozměry:
Rozměry vrchní desky
Výška
(včetně madla)
Výška vrchní desky
Rozměry jídelní desky
Výška jídelní desky
Maximální zatížení
ve středu jídelní desky
Průměr koleček

