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D e k a

RATKAISEVASTI PAREMPI

Monipuolinen järjestelmä
kaikkiin vaatimuksiin
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Stiegelmeyerin Deka on paljon enemmän kuin pelkkä yksittäinen sänkymalli. Deka on 
useita eri varustelu- ja kokovaihtoehtoja kattava järjestelmä. Tästä valikoimasta voidaan 
koota sairaalasänky, joka viimeistä yksityiskohtaa myöten vastaa sairaalan asettamia 
lääketieteellisiä ja kustannustasoa koskevia vaatimuksia. Kaikki mallit vakuuttavat 
tunnetulla Stiegelmeyer-laadullaan ja erinomaisella hinta-laatusuhteellaan. Ne tarjoavat 
harmonisen sisustuskonseptin, joka mahdollistaa monien yksilöllisten toiveiden 
toteuttamisen – esimerkiksi runsaan päätymuoto- ja -pintavalikoiman ansiosta. Siten 
sänky sopii toiminnoiltaan ja estetiikaltaan kaikille osastoille. Suoraviivaisen muotoilun-
sa ansiosta Deka-sängyn perusteellinen puhdistaminen on helppoa. Konepesun kestävä 
malli tukee osaltaan sairaaloiden taistelua multiresistenttejä bakteereja vastaan.

Deka on tarpeen mukaan saatavana sekä mekaanisesti että eri tavoin moottoritoimisesti 
säädettävänä mallina. Siten se kattaa niin psykiatrisen erikoishoidon kuin tavanomaisen-
kin sairaanhoidon erityistarpeet. Kaikkia malleja on helppo siirtää ja käsitellä jopa 
ahtaissa tiloissa. Optiona sänkyihin on saatavana 5. pyörä. Tilankäyttöä voidaan tehostaa 
valitsemalla 90 cm:n makuutason sijasta kapeampi, 80 cm:n makuutaso. Monien 
varusteluoptioiden ja Stiegelmeyerin alkuperäisten lisävarusteiden avulla kaikki De-
ka-mallit voidaan muuntaa yksilöllisiin toiveisiin sopiviksi. Lue seuraavilta sivuilta 
tarkempaa tietoa Deka-järjestelmän monista mahdollisuuksista.

Deka 
Sänky kaikkiin vaatimuksiin

Deka 
Leveys 90 cm
Perusmalli

• Korkeudensäätö: 
 43–83 cm 

• Käytännöllinen sänky: 
 - Makuutaso 90 x 200 cm 
 - Ulkomitat sivulaidan kanssa 102,5 x 213 cm  
 - Neliosainen makuutaso 
 -  Optiona 5. pyörä, joka parantaa 

siirrettävyyttä entisestään 

Sivut 4 – 7

Deka 
Leveys 80 cm
Kapea sänky

• Korkeudensäätö: 
 43–83 cm 

• Vaivattomasti siirrettävä sänky: 
 - Makuutaso 80 x 200 cm 
 -  Ulkomitat sivulaidan kanssa 92,5 x 213 cm,  

sopii kapeisiin oviaukkoihin ja käytäviin 
 -  Optiona 5. pyörä, joka parantaa 

siirrettävyyttä entisestään 

Sivut 4 – 7

Deka 
Kiinteä korkeus
Luotettavaan perushoitoon

• Makuutason korkeus: 
 noin 50–55 cm 

• Lujatekoinen sänky: 
 - Makuutaso 90 x 200 cm 
 -  Ulkomitat sivulaidan kanssa 102,5 x 213 cm 
 - Erityisen huoltoystävällinen malli 
 

Sivut 8

Deka  
Malli psykiatriseen hoitoon
Erikoissängyt psykiatriseen hoitoon

• Korkeudensäätö: 
 43–83 cm 

• Erikoistarpeisiin suunniteltu sänky: 
 - Makuutaso 90 x 200 cm 
 - Erikoiskiinnitetyt osat 
 -  Sänky saatavana ilman korkeudensäätöä 

 

Sivu 9

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Etuja kaikille käyttäjille

Hoitajat
•    Ergonominen työskentelyasento lantion 

 korkeudella
•    Mekaanisen mallin säätö selälle ystävälliseen 

korkeuteen
•   Helppokäyttöinen ¾-sivulaita
•   Hyvä liikuteltavuus

Teknikot
•   Lujatekoinen ja huoltoystävällinen muotoilu
•    Hyvä suojaus vahingoilta helpon käsiteltävyyden  

ja puskurirullien ansiosta
•    Sängyn pintojen erinomainen puhtaustaso

Potilaat
•    Miellyttävä makuutaso ja selkänojan  

erikoisliukumekanismi
•    Moottoritoimisten mallien intuitiivinen ohjaus 

käsiohjaimella
•   Kaunis muotoilu

Sisältö
 4 Malliversiot 

 10 Varustelut ja optiot

 14 Tekniset tiedot

 14 Pintavalikoima

 15 Stiegelmeyer-ryhmä
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Moottoritoimiset säädettävät Deka-mallit parantavat sairaala-ar-
jen mukavuutta ja turvallisuutta. Myös näissä malleissa on 
runsaasti valinnan varaa: yksittäinen selkänojan moottori, 2 
moottoria selkänojalle ja korkeudensäätöön sekä 3-moottorinen 
vaihtoehto, jossa selkänojan ja korkeudensäädön moottorien 
lisäksi on reisituen säätöön tarkoitettu moottori.

•    Helposti käännettävä ¾-sivulaita, korkeus 41 cm
•    Ilman sivulaitaa toimitettuihin sänkyihin on jälkiasennuksena 

saatavana yhtenäinen sivulaita
•    2 käsiohjainmallia, joissa toimintojen lukitsemiseen käytetään 

eri menetelmiä

Trendelenburgin ja Anti-trendelenburgin asennon voi
säätää nopeasti ja turvallisesti vivulla.

Hoitajat voivat hallita sängyn toimintoja lukitsemalla  
käsiohjaimen ja palauttamalla sen jälleen käyttöön.

Kuvakepainikkeet ovat käyttäjälle selkeitä ja helposti 
ymmärrettävissä.

Vaihtoehtoisessa käsiohjaimessa toimintoryhmiä hallitaan 
vuodevaatetasoon sijoitetulla hoitajapaneelilla.

Trendelenburgin
asento

Anti-
Trendelenburgin
asento

Konepesun
kestävä

5. pyörä Sängyn
pidennys

Saksalaista
insinööritaitoa

Ulkomitat/korkeudensäätöalue, leveys 90 cm: Ulkomitat/korkeudensäätöalue, leveys 80 cm:

Pesunkestävän mallin sivulaita on varustettu 
lisäreunasuojuksella.

Deka  
Moottoritoimiset mallit
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Sähkö lisää kustannuksia, eikä sängyn käyttöpaikassa ole aina 
välttämättä sähköliitäntää käytettävissä. Deka-sängyn mekaanista 
mallia voidaan käyttää sähköliitännästä riippumatta. Samalla 
sänkyä voidaan säätää vaivattomasti niin, että potilaan miellyttä-
vä makuuasento samoin kuin hoitajien ergonominen työskentely-
asento lantion korkeudella on mahdollista.

•    Säätö selälle ystävälliseen korkeuteen hydraulisella jalkapum-
pulla

•    Kohtisuoran säädön aikana makuutaso pysyy asennossaan 
•    Helposti käännettävä ¾-sivulaita, korkeus 41 cm

Sängyn vakiovarusteena on selkäosan erikoisliukumekanismi, 
joka estää epämiellyttävän liukumisen asentosäätöjen  
yhteydessä.

Deka-sängyn laajaa korkeudensäätöaluetta 43−83 cm  
säädetään polkimella, joka on aina nopeasti hoitajien  
jalkojen ulottuvilla. 

Deka-sairaalasängyn selkänojan voi säätää käden käänteessä.

Deka-sängyssä on sekä miellyttävä Anti-trendelenburgin  
asento että hätätapauksia varten Trendelenburgin asento.  
Molemmat asennot säädetään mekaanisesti jalkopään  
päädyssä olevalla polkimella.

Trendelenburgin
asento

Anti-
Trendelenburgin
asento

Konepesun
kestävä

5. pyörä Sängyn
pidennys

Saksalaista
insinööritaitoa

Mekaaninen
sänky

Deka 
Mekaaniset mallit

Ulkomitat/korkeudensäätöalue, leveys 90 cm: Ulkomitat/korkeudensäätöalue, leveys 80 cm:

Ei selkää rasittavaa 
manuaalista  
korkeudensäätöä
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Psykiatrisilla osastoilla levottomat potilaat tarvitsevat joskus 
erityistä suojaa. Tällöin on estettävä kaikin mahdollisin toimin, 
että he eivät vahingoittaisi sänkyään tai loukkaisivat itseään tai 
hoitajiaan sängyn osilla. Erityisesti psykiatrisen hoidon vaatimuk-
siin suunnitellussa Deka-sängyssä yhdistyvät korkeat turvalli-
suusstandardit ja erinomainen käyttömukavuus. 

Lisätietoa Deka-sängyn psykiatrian malleista on erillisessä 
 psykiatrisille osastoille tarkoitettujen sänkyjen esitteessä.

Joillakin terveydenhoidon osa-alueilla sairaalasängyltä odotetaan 
vain tiettyjä perusominaisuuksia: turvallisuutta, pitkää käyttöikää 
ja korkeaa puhtaustasoa sekä helppoa siirrettävyyttä. Tällaiseen 
perushoitoon sopii erinomaisesti mekaaninen Deka-malli, jossa  
ei ole korkeudensäätöä. Sängyn korkeus on 55 cm – se sekä 
helpottaa sängystä nousemista että mahdollistaa ergonomisen 
työskentelyasennon.

Ilman korkeudensäätöä toimitettava Deka-malli säästää kustan-
nuksia ja vakuuttaa erinomaisella hinta-laatusuhteellaan.

•   Erityisen lujatekoinen ja huoltoystävällinen
•    Erinomainen puhtaustaso 
•    Helppokäyttöinen sivulaita

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Ulkomitat/korkeudensäätöalue, leveys 80 cm:

Jos potilaan liikkumista on rajoitettava,  
selkänojassa ja kiinnityskiskoissa on lepositeille 
tarkoitettuja kiinnikkeitä.

Trendelenburgin
asento

Anti-
Trendelenburgin
asento

Konepesun
kestävä

Sängyn
pidennys

Saksalaista
insinööritaitoa

Mekaaninen
sänky

Deka ilman korkeudensäätöä 
Luotettavaan perushoitoon

Deka  
Psykiatrian laitoksiin



1110

Varusteet ja optiot
Päätyelementit

Valero-malli

•    Modernia muotoilua 
•    Lujatekoiset profiilit (sivulla ruostumatonta terästä, 

yläosassa terästä)

•    Molemmat päädyt täysin irrotettavat
•    Värit ja pinnat Stiegelmeyerin hpl-malliston  

mukaan

Classic-malli

•  Klassinen muotoilu 
•  Lujatekoiset teräsprofiilit 

•    Molemmat päädyt täysin irrotettavat
•    Värit ja pinnat Stiegelmeyerin hpl-malliston  

mukaan

Makuutasot

Terässäleikkö

•  Materiaali terästä 
•  Erityisen lujatekoinen ja kestävä

Irrotettava terässäleikkö

•  Materiaali terästä 
•  Erityisen lujatekoinen ja kestävä
•  Osat voidaan irrottaa erikseen 

”Hygiene”-makuutaso

•  Materiaali polypropeeniä (PP)
•  Osat voidaan irrottaa erikseen
•  Lepositeiden kiinnitysmahdollisuus optiona

Röntgensäteen läpäisevä selkänoja

•  Optiona terässäleikköön ja Hygiene-makuutasoon
•  Materiaali korkeapainelaminaattia (HPL)

Kaksiosainen makuutaso

•  Säädettävä selkänoja

Neliosainen makuutaso

•  Säädettävä selkänoja ja reisituki

Pyörät

Vakiopyörä

•  Ø 125 mm

Suojuksellinen pyörä

•  Ø 125 mm

Kaksoispyörä

•  Ø 150 mm

Integraali-pyörä

•  Ø 150 mm

5. pyörä

•  Ø 125 mm
•   Tarkasti käsiteltävissä myös ahtaissa tiloissa

Puskurirullat

Muovi

•  Ø 100 mm
•   Materiaali: polyamidi (PA6)
•   Sis. puskurikartiot

Universaali

•  Ø 100 mm
•   Pysty- ja vaakasuoraan toimivat
•   Materiaali: polyamidi (PA6), polypropyleeni (PP), TPE
•   Sis. puskurikartiot

Muita ominaisuuksia

Sängyn pidennysosa

•   Makuutason pidennys 20 cm
•  Vedettävissä ulos käden käänteessä

Vuodevaatetaso

•   Toimii säilytystasona sängyn sijauksen aikana
•   Vedetään ulos jalkopään päädystä

Kiinnitysholkit

•    Pääpuolen päädyssä pyöreä- ja ovaaliputkisille kohottautumis- ja nesteenantotelineille

Kiinnitysholkit sängyn pidennysosalla varustetuissa sängyissä

•   Jalkopään päädyssä
•   Tilaa nesteenantotelineelle

Alustan suojus

•   Suojaa pyörien kiinnitysholkkeja epäpuhtauksilta pääpuolen ja jalkopään päädyissä



1312 ✓= vakio      o = optio      – = ei saatavana     * konepesun kestävässä mallissa reunasuojuksella (s. 4)      ** ei saatavana kaikissa malleissa ✓= vakio      o = optio      – = ei saatavana     ** ei saatavana kaikissa malleissa

Varusteet ja optiot
Deka Leveys 90 cm Leveys 80 cm Deka kiinteä korkeus

Sivulaidat

Ei sivulaitaa ✓ ✓ ✓

¾ -sivulaita* O O O

¾-sivulaita, lisäksi puskurirulla* O O O

Säätötoiminnot

Ilman korkeudensäätöä, ilman kallistusta, mekaaninen  
selkänojan säätö – – ✓

Ilman korkeudensäätöä, ilman kallistusta,
mekaaninen selkänojan ja reisituen säätö – – O

Mekaaninen korkeudensäätö sekä selkänojan,
reisituen ja kallistuksen säätö ✓ ✓ –

Moottoritoiminen selkänojan säätö, mekaaninen korkeudensäätö, 
reisituen ja kallistuksen säätö O O –

Moottoritoiminen korkeudensäätö ja selkänojan säätö, mekaaninen 
reisituen ja kallistuksen säätö O O –

Moottoritoiminen korkeudensäätö, selkänojan ja reisituen säätö,
mekaaninen kallistuksen säätö O O –

Jalkapumppu hydraulista korkeudensäätöä varten**

Oikealla puolella ✓ ✓ –

Oikealla ja vasemmalla puolella O O –

Elektroniikkaosat**

Käsiohjain (lukitustoiminnolla) O O –

Käsiohjain ja hoitajapaneeli O O –

Akku O O –

Päätyelementit

Classic ✓ ✓ ✓

Valero, lakattu O – O

Valero, kromattu, Niro-pystytuet O – O

Kiinnitetyt pääpuolen ja jalkopään osat O O O

Perusvärit

Valkoinen "chrystal white", kuin NCS SO500N ✓ ✓ ✓

Argentum, kuin RAL 9006 O O O

Puhdistus, suojausluokka

Manuaalinen puhdistus, IPX6 ✓ ✓ ✓

Konepesu, IPX6W O O –

Makuutasot

Hitsattu terässäleikkö ✓ ✓ ✓

Irrotettava terässäleikkö O O O

”Hygiene”-makuutaso O O O

Röntgensäteet läpäisevä selkänoja O O –

2-osainen – – ✓

4-osainen ✓ ✓ O

Deka Leveys 90 cm Leveys 80 cm Deka kiinteä korkeus

Puskurirullat törmäyssuojalla

4 x vakio, suojaa pysty-/vaakasuunnassa ✓ ✓ ✓

4 x universal-malli, suojaa pysty-/vaakasuunnassa O O O

2 x universal päätypäässä, 2 x vakio jalkopäässä O O O

Pyörät

Vakiopyörä, yksittäin lukittava, Ø 125 mm ✓ ✓ ✓

Suojuksellinen pyörä Ø 125 mm O O O

Integraalipyörä Ø 150 mm O O O

Kaksoispyörä Ø 150 mm O O O

5. pyörä

Kaksoispyörä Ø 125 mm O O O

Sähköä johtavalla pyörän pinnoitteella 

1 pyörä ✓ ✓ ✓

2 pyörää O O O

4 pyörää O O O

Lukituspoljin

Muovia, värikoodein ✓ ✓ ✓

Muotoon valettu, kromattu O O O

Ohjaavan suuntapyörän sijainti

Pääpuolen pääty, oikealla ✓ ✓ ✓

Pääpuolen pääty, vasemmalla O O O

Jalkopään pääty, oikealla O O O

Jalkopään pääty, vasemmalla O O O

Sängyn keskellä (5. pyörä)** O O –

Muita ominaisuuksia

Alustan suojus O O –

Sängyn pidennysosa O O –

Vuodevaatetaso O O O

5. pyörä** O O –
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Pinnat

Tekniset tiedot
Deka Leveys 90 cm Leveys 80 cm Deka kiinteä korkeus

Mitat ja painot

Ulkomitat ilman sivulaitaa 95 x 213 cm 85 x 213 cm 95 x 213 cm

Ulkomitat sivulaidan kanssa 102,5 x 213 cm 92,5 x 213 cm 102,5 x 213 cm

Makuutaso (patjakoko) 90 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm

Sängyn pidennysosa 20 cm 20 cm –

Makuutason osien mittajakauma Noin 80 – 20 – 35 – 56 cm Noin 80 – 20 – 35 – 56 cm Noin 80 – 20 – 35 – 56 cm

Selkänojan erikoisliukumekanismi** 8 cm 8 cm –

Turvallinen kuormitettavuus 225 kg 225 kg 225 kg

Potilaan maksimipaino Noin 185–215 kg Noin 185–215 kg Noin 185–215 kg

Alustan maavara Noin 15 cm Noin 15 cm Noin 17,5 cm

Tuotteen paino Noin 130 kg Noin 130 kg Noin 90 kg

¾-sivulaitojen suojakorkeus 41 cm 41 cm 41 cm

Säätöalueet

Kallistus Trendelenburgin asentoon** 16° 16° –

Kallistus Anti-Trendelenburgin asentoon** 18° 18° –

Makuutason korkeus Noin 43−83 cm Noin 43−83 cm Noin 50/55 cm

Selkäosan säätökulma Enintään noin 70° Enintään noin 70° Enintään noin 70°

Reisituen säätökulma Enintään noin 85° (mekaaninen säätö)
Enintään noin 35° (sähkömoot. säätö)

Enintään noin 85° 

 ✓= vakio      o = optio      – = ei saatavana     ** ei saatavana kaikissa malleissa

Arvojen noudattaminen
Yrityksemme perustettiin Herfordissa vuonna 1900, ja se on 
vielä tänäkin päivänä perheyritys. Kunnioitus ja vastuullisuus 
asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme 
kohtaan muodostavat perustan päivittäiselle työllemme. Näihin 
arvoihin ja pitkäaikaiseen kokemukseemme perustuen tarjoam-
me asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, ratkaisuja ja palveluja 
hoidon ja terveyden tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden kehittäminen
Voidaksemme reagoida terveydenhuollon ja hoitoalan nopeisiin 
muutoksiin kehitämme kaikki tuotteemme itse. Tavoitteenam-
me on tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuuden hoitoon. 
Olemalla jatkuvassa kanssakäymisessä asiakkaidemme kanssa 
voimme tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän arjessaan. 
Toteutamme huomisen trendejä jo tänään – tätä menestyksekäs-
tä perinnettä jatkamme myös tulevaisuudessa.

Stiegelmeyer-ryhmä on kansainvälinen kumppanisi 
sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä Burmeier-mer-
killään kotihoidon alalla. Tuemme asiakkaitamme 
käytännönläheisillä tuotteilla, ratkaisuilla ja palve-
luilla, joita kehitämme koko ajan edelleen. 

•   Perustettu vuonna 1900 ja edelleen perheomistuksessa 
•   Koko maailmassa yli 1100 työntekijää 
•    Kaikkien päätuotteiden valmistus omissa  

tuotantolaitoksissa 
•   Tuotekehitys ja tuotanto Saksassa 
•    Huolto, koulutus ja prosessien optimointi  

asiakkaan tiloissa
•   Kansainväliset sertifioinnit ja vienti yli 60 maahan
•    Myyntiyhtiöt Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, 

Puolassa, Ranskassa ja Suomessa 

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen

Tuotemerkkimme

Ammattitaitomme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi
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5.

Päätoimipaikka / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Asiakaspalvelun yhteystiedot verkkosivuillamme: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner


