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Eleganza 1
Yleiskäyttöinen sairaalasänky

HEALTHCARE PROGRAM

Yleiskäyttöinen sairaalasänky
Eleganza 1 | Eleganza 1 –sänky on suunniteltu vuodeosastoille sekä pitkäaikaishoitoyksiköille.
Sängyn rakenne on yksinkertainen ja sisältää laajan kirjon ominaisuuksia sekä toimintoja erittäin
hyvällä hinta-laatusuhteella toteutettuna. Eleganza 1 tarjoaakin edulliseen hintaan monipuoliset
ominaisuudet ja edistykselliset toiminnot poikkeuksellisen laajalle asiakaskunnalle.

MONIPUOLISESTI LISÄVARUSTEITA
Eleganza 1 -sairaalasänkyyn on saatavilla monia
eri lisävarusteita. Sänky voidaan siten varustaa
jokaisen osaston yksilöllisiin tarpeisiin. Sänkyyn
on saatavilla esimerkiksi seuraavat lisävarusteet:
— Lukittava viides pyörä
— Patja-alustan pidennys
— Tuplapyörät
— Liikuteltava hallintapaneeli hoitajalle
— Liinavaateteline
— Sivulaitojen lisäpalat

PAINEHAAVOJEN EHKÄISEMINEN
Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa
potilaan lantion alueelle selkänojaa ja/tai
reisitukea käytettäessä, jolloin vältetään potilaan
puristuminen patja-alustan osien väliin. Tämä
uniikki rakenne vähentää myös kitkavoimia patjaalustan myötäillessä kehon osien liikettä.
Eleganza 1 soveltuu myös käytettäväksi
aktiivipatjojen kanssa riittävän korkeiden
sivulaitojensa ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

SÄNGYN KULJETTAMINEN

Ulkomitat

99×218cm

Patjan mitat

200×86/90cm

Alarungon korkeus

16/18,8cm

Patja-alustan korkeudensäätö

37–73,5/39,5–76,8cm

Sängyn pidennys

15cm

Sivulaitojen korkeus

39cm

Patjan maksimikorkeus

16cm

Turvallinen työkuorma

250kg

Sängyn paino

135kg riippuen lisävarusteista

Selkänojan kulma

0–70°

Reisituen kulma

0–39°

TR/Anti-TR kulma

0–15°

— Lukittava viides pyörä sängyn keskellä helpottaa
sängyn ohjaamista pitkillä matkoilla
— Viides pyörä voidaan lukita suoraan jarruvivuilla, mikä
estää sivuttaisliikkeen kuljetuksen aikana sekä pienentää
sängyn kääntökulmaa
— Mikäli sänkyä ei ole varustettu viidennellä pyörällä,
sängyn vasen etupyörä voidaan lukita suoraan jarruvivun
avulla
— Sängynpäätyihin on muotoiltu kätevät kahvat tukevan
otteen saamiseksi
— Kaikki pyörät voidaan vapauttaa sängyn sivuttain
liikuttelun mahdollistamiseksi
— Eleganza 1 on mahdollista varustaa akulla, jolloin
sänkyä voidaan käyttää verkkovirrasta irrotettuna myös
kuljetuksen aikana

TEHOKAS TUOLIASENTO
Cardiac Chair -asento yhdistää korkean Fowler-asennon
ja paineen lievennyksen vatsan alueella. Näin
mahdollistetaan hengityksen helpottaminen sekä
ylimääräisten hengityslihasten käyttö.
— Tuoliasento on helppo asettaa vain yhtä näppäintä
painamalla
— Sänky nostaa samanaikaisesti selkänojan, reisituen sekä
tekee anti-Trendelenburg asennon
— Selkänoja saadaan erittäin pystyyn asentoon
— Patja-alustan Ergoframe-rakenne luo lisätilaa lantion
alueelle ehkäisten puristus- ja kitkavoimia

PATJA-ALUSTAN PIDENNYS
— Patja-alustan jalkopäätyyn mahdollista integroida pidennys
— Pidennys jopa 15cm (200cm + 15cm)

90cm LEVEÄ PATJA-ALUSTA
— Patja alustan leveys 90cm ja turvallinen työkuorma 250kg
— Leveä patja-alusta luo mukavuutta potilaalle
— Patja-alusta helposti puhdistettavissa irroitettavien palasten
ansiosta

ERGOFRAME-RAKENTEEN VAIKUTUKSET
Vähentää painetta lantion ja ristiselän
alueella sänkyä säädettäessä
Ylläpitää hapensaantia keuhkoihin
Vähentää painehaavojen riskiä
lantion ja lapaluiden alueella
Tekee sängystä mukavan potilaalle
kaikissa asennoissa, mukaan lukien
istuma-asento
Ehkäisee vatsaontelon sisäelimiin
kohdistuvasta paineesta johtuvia
komplikaatioita
Takaa päälle jatkuvan tuen

Normaali sänky

Korkean paineen ja
kitkavoimien alueet
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Sänky ERGOFRAME-rakenteella
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