Eleganza 1 Extra SAFE
Maximální výkon pro specifická oddělení

Pacient
— Bezpečí
— Pomoc
při zmírnění
zdravotních rizik

Personál
— Snadná hygiena
lůžka

Management
— Zvýšení
standardu lůžek
na speciálních
odděleních

Vysoká přidaná hodnota
Lůžko Eleganza 1 Extra SAFE je vybaveno sofistikovanými funkcemi, které
přinášejí komfort, bezpečí a pomoc v léčbě pacientům i zdravotnickému
personálu.

Ergoframe®
Při polohování zádového a stehenního dílu systém
Ergoframe® rozšiřuje ložnou plochu o 16 cm a minimalizuje
tím tlak a střižné síly v pánevní oblasti pacienta. Riziko vzniku
proleženin v ohrožené oblasti se snižuje.
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Varianta: 06

Kardiacké křeslo
Poloha je nastavitelná stisknutím jediného
tlačítka. Pomáhá optimalizovat výkon plic
i oběhové soustavy. Navíc je pro pacienta
pohodlná.
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Péče a absolutní bezpečí
Eleganza 1 Extra SAFE nabízí vysoký standard nemocničního lůžka. Díky úpravám
je vhodná pro speciální oddělení, jako například psychiatrie, vězeňská nemocnice
nebo oddělení s mentálně nemocnými pacienty.

Pevně instalovaná
čela lůžka a výplň čel. Díly ložné
plochy jsou zafixované. Všechny
drobnější součásti lůžka, jako
například háčky na liště příslušenství,
jsou zajištěny.

Sesterský ovladač
je zabudovaný do poličky
na lůžkoviny.

Ochrana přívodního
kabelu
v zamykatelné schránce. Kabely
jsou vedeny tak, aby neohrožovaly
pacienty.

Klíč Segufix
je kompatibilní, obsluha
nepotřebuje žádné
přídavné klíče.
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Lůžko ve variantě
bez koleček lze fixovat k zemi.
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Technická data
Základní technické parametry

Základní vybavení Eleganza 1 Extra SAFE *

Bezpečná pracovní zátěž (SWL)

185 –250 kg

Fixované kryty ložné plochy

Váha lůžka (dle příslušenství)

135 kg

Fixovaná trubková čela

Vnější rozměry lůžka

218 × 99 cm

Fixované dekory čel

Vnitřní rozměry lůžka (velikost
matrace)

200 × 90 cm

Nastavení výšky ložné plochy

Polička na lůžkoviny
Vestavěný plnohodnotný sesterský ovladač
Plug and play konektor pacientského ovladače

bez koleček

36,7–73,7 cm

s kolečky 150 mm

39,5 –77,0 cm

Podjezdnost pro servery

Záložní baterie
Sesterský panel s funkcí kardiackého křesla,
TR a ATR jedním tlačítkem

bez koleček

16,0 cm

Ochrana napájecího kabelu v zamykací schránce

s kolečky 150 mm

18,8 cm

* oproti standardnímu provedení Eleganza 1

Antitrendelendburg

15°

Trendelenburg

15°

Kovové části lůžka lakované

RAL 9002 – světle šedá
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