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Łóżko szpitalne przeznaczone  
do wszystkich oddziałów
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Łóżka muszą spełniać szeroki zakres wymagań. Zadania stawiane przed jednostkami 
szpitala są tak szerokie, że czasami trudno określić, który model łóżka jest odpowiedni 
dla danej placówki. Czy lepszym rozwiązaniem byłby model łatwiejszy i bardziej przyja-
zny dla użytkownika, czy też bardziej opłacalny, który spełnia wszystkie potrzeby? 
Idealną odpowiedzią na to pytanie jest łóżko Evario firmy Stiegelmeyer. 

Dzięki inteligentnemu systemowi modułowemu Evario jest odpowiednim łóżkiem do 
wszystkich oddziałów szpitalnych. Różne opcje obsługi, systemy zabezpieczenia 
bocznego, koła i szczyty łączą się razem, tworząc funkcjonalne i estetyczne uniwersalne 
łóżko szpitalne, które spełnia indywidualne wymagania, oferując przy tym bardzo dobry 
stosunek jakości do ceny. 

Łatwość obsługi łóżka Evario znacznie ułatwia personelowi codzienną pracę. Dzięki 
płaskiej konstrukcji oraz możliwości automatycznej dezynfekcji zapewnia doskonałą 
higienę. wspierając szpital w walce z czynnikami chorobotwórczymi.

Evario 
Łóżko szpitalne do wszystkich wymagań

Evario   

o szerokości 90 cm 

•     Leże (wymiary materaca): 
90 × 200 cm

 -  Możliwość stosowania w materacach 
90 cm i systemach ze zmiennym naciskiem

 -  Ze szczytem Stelu lub Rondo
 -  Segmentowe zabezpieczenie boczne –  

Protega
 -  Sterowanie za pomocą pilota z wyświetla-

czem albo zintegrowanego panelu obsługi 
 - Ułożenie przewodów w ramie 

Strona 6

Evario  

o szerokości 87 cm 

•     Leże (wymiary materaca): 
87 × 200 cm

 -  Szerokość zewnętrzna poniżej 1 metra
 -  Możliwość wyboru między segmento-

wym zabezpieczeniem bocznym Prote-
ga i zabezpieczeniem typu ¾

 -  Sterowanie za pomocą pilota z wyświetla-
czem albo zintegrowanego panelu obsługi 

 -  Ze szczytem Intercontinental,  
Stelo albo Rondo

Strona 6

Evario  
w super długiej wersji
Łóżko dla wysokich  
pacjentów
•     Leże (wymiary materaca): 

87 × 210 cm

 -  Możliwość dodatkowego przedłużenia 
łóżka o 18 cm

 -  Możliwość wyboru spośród estetycz-
nych szczytów  
 
 
 
 

Strona 18

Evario w super 
szerokiej wersji
Większy komfort leżenia 

•  Leże (wymiary materaca): 
97 × 200 cm

 -  Łóżko przeznaczone także dla pacjen-
tów o dużej masie ciała

 -  Opcjonalne 5. kółko do poprawy  
mobilności szerszego łóżka.
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Evario  
z wagą
Precyzyjna kontrola wagi 

•  Leże (wymiary materaca): 
90 × 200 cm

 -  Zintegrowana waga łóżkowa z oddziel-
nym pilotem

 -  Dokładność ważenia 200 g
 -  Z możliwością rozszerzenia o system 

Out-of-Bed (opcjonalnie)
  
 
 

Strona 19

Evario ze stałym  
szczytem górnym
Bezpieczna regulacja  
wysokości
•   Leże (wymiary materaca): 

87 × 200 cm

 -  Brak kolizji z meblami podczas regulacji 
wysokości 

 -  Zakres regulacji wysokości 35 – 85 cm 
(z integralną rolką)

 -  Bezpieczne stosowanie akcesoriów  
(wyciąg, stojak na kroplówkę) przy 
pełnej ruchomości leża 
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Większe korzyści

Pewny chwyt

Poręcze na zabezpieczeniach bocznych zapewnia-
ją bezpieczeństwo i stabilność ruchową pacjenta 
podczas wchodzenia i schodzenia z łóżka. Uchwyty 
znajdujące się w szczytach ułatwiają manewrowa-
nie łóżkiem w pomieszczeniu.

Higieniczne leże

Dostępne leże zapewnia wysoki komfort 
użytkowania. Jest łatwe do czyszczenia 
i dezynfekcji – także do dezynfekcji 
automatycznej.

Duży zakres regulacji wysokości

Elektryczna regulacja wysokości od 32 do 91 cm 
zabezpiecza pacjenta przed upadkiem, jednocze-
śnie zapewnia personelowi pracę w ergonomicznej 
pozycji.

5. kółko

Piąte kółko pozwala personelowi precyzyjnie  
manewrować łóżkiem w małych pokojach  
i wąskich korytarzach, bez konieczności  
blokowania pozycji kół.

Zabezpieczenia boczne Protega

Segmentowe zabezpieczenia boczne od strony 
głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia 
pleców zapewniają optymalną ochronę do wysoko-
ści 41 cm.

Atrakcyjne i praktyczne szczyty

Trzy rodzaje szczytów Intercontinental, 
Stelo i Rondo do wyboru są bardzo 
łatwe w czyszczeniu. Istnieje możliwość 
konfiguracji łóżka ze stałym szczytem. 

Autoregresja

Zmniejszanie siły nacisku zapobiegające przesu-
waniu pacjenta w dolne partie łóżka. a tym samym 
powstawaniu odleżyn.

Zintegrowany panel sterowania

Umieszczony po obu stronach zabezpieczeń 
bocznych Protega umożliwia regulację poszcze-
gólnych funkcji łóżka wszystkim użytkownikom 
jak i ustawienie praktycznych zaprogramowanych 
pozycji łóżka. 

Ochrona przed kolizją

Stożek odbojnikowy ścienny i szeroki wybór 
skutecznych krążków odbojowych chronią łóżko i 
wyposażenie pomieszczenia przed uszkodzeniami.

Pilot LCD

Intuicyjny, obsługiwany za pomocą trzech przyci-
sków. Zawiera 3 poziomy kontroli dla: pacjenta, 
personelu i serwisu. 
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Evario

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

32 do
91 cm260 kg

Wysokie
obciążenie
robocze

260 kg

e-help Możliwość
czyszczenia
maszynowego

5. kółko

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Dzięki swojej modułowej konstrukcji łóżko Evario dostosowuje się 
do specyficznych wymagań. W wersji podstawowej dostępne jest 
z szerokościami leża 87 lub 90 cm. Wąska wersja ułatwia manewro-
wanie w ciasnych przestrzeniach i przez wąskie drzwi. 

Różne dekory i kształty można łączyć ze sobą w rozmaity sposób, 
zapewniając szereg możliwości wizualnych od przytulnej elegancji 
do nowoczesnego funkcjonalnego stylu. Dzięki temu szpitale pod-
noszą jakość pokoi w połączeniu z indywidualną estetyką. 

•  Wysokie, bezpieczne obciążenie robocze sprawia, że to łóżko na-
daje się także dla pacjentów o dużej masie ciała, sięgającej 250 kg

• Zintegrowane przedłużenie leża o 28 cm dla wysokich osób
•  Design polegający na zastosowaniu dużych powierzchni oraz ła-

twy dostęp do wszystkich podzespołów sprawiają, że czyszczenie 
i konserwacja łóżka przebiegają bez trudu

Evario 
Łóżko do wszystkich oddziałów

Przedłużenie
łóżka

LCD

Prosta
obsługa

Niska pozycja
nóg

Pozycja
Trendelenburga

Szczyty i zabezpieczenia boczne można zestawiać w dowolny sposób. 
Możliwy jest np. klasyczny szczyt Rondo w połączeniu z zabezpieczeniem 
bocznym Protega.

Evario wspiera szybki po-
wrót do zdrowia w codzien-
nej pielęgnacji i nadaje się 
również do intensywnej 
terapii. 

Zabezpieczenie boczne ¾  
jest solidną i łatwą w  
obsłudze alternatywą.

219 cm 99,7 cm
87 cm

32
-9

1 
cm

200 cm
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Nowe zabezpieczenia boczne Protega są alternatywną odpowie-
dzią firmy Stiegelmeyer na wciąż zmieniające się potrzeby pacjen-
tów. Segmentowe zabezpieczenia boczne w kształcie skrzydełek 
wykonane są z wysokiej jakości tworzywa i można je unosić na 
całej długości leża albo po stronie szczytu górnego. 
W ten sposób zapewniają pacjentowi lepszą orientację i pełnię 
bezpieczeństwa. Są ergonomiczne i przyjemne w dotyku. Kon-

strukcja łóżka zapewnia ochronę przed zakleszczeniem oraz 
umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie. 

Nadrzędnym priorytetem każdej placówki medycznej poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją 
zdrowia, jest zapobieganie upadkom pacjenta z łóżka szpitalnego. Jednocześnie bardzo ważna jest odpowiednia 
mobilność i minimalizacja środków ograniczających wolność. System zabezpieczeń bocznych w łóżku Evario jest 
idealnym wyborem spełniającym wskazane wymagania. Chronią one pacjenta do wysokości 41 cm pozwalając na 
bezproblemowe korzystanie z komfortowych materacy, materacy przeciwodleżynowych i zmiennociśnieniowych. 
Zabezpieczenie boczne ¾ pokrywa większą część leża, przez co zapewnia większe bezpieczeństwo. Jednocześnie 
zajmuje mało miejsca, ma subtelny wygląd, zapewniając pacjentom dobrą widoczność.

Obsługiwane są przez personel pielęgniarski intu-
icyjnie, jedną ręką.

Zabezpieczenia opuszcza się jedną ręką przy pomocy systemu 
hydraulicznego , a ich ergonomiczny kształt sprawia, że zajmują 
bardzo mało miejsca z boku łóżka.

Zabezpieczenia boczne Protega po stronie szczytu górnego,  
poruszają się wraz ze zmianą pozycji oparcia pleców,  
zapewniając idealną ochronę nawet w pozycji siedzącej.

Na zabezpieczeniu bocznym ¾ umieszczone są 
krążki odbojowe od strony stóp, które chronią łóżko 
i meble przed kolizją boczną.

Zabezpieczenie boczne ¾  
Ergonomiczne i obsługiwane jedną ręką

Zabezpieczenie boczne Protega 
Segmentowe zabezpieczenie boczne w kształcie skrzydełek

Ruch zabezpieczenia bocznego ¾ niemal nie  
generuje hałasów. Wersja zmywalna wyposażona  
jest w zintegrowaną ochronę krawędzi.
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Evario z zabezpieczeniami bocznymi Protega może być opcjonal-
nie wyposażone w innowacyjne panele sterowania z obu stron 
łóżka. Te płaskie, eleganckie moduły zintegrowane są w zabezpie-
czeniach bocznych po obu stronach łóżka.

Sterownik łóżka umożliwia pacjentowi intuicyjny wybór 4 płasz-
czyzn regulacji: regulacji wysokości łóżka, dostawienie oparcia 
pleców i podparcia ud oraz zmianę z pozycji leżącej na wygodną 
pozycję siedzącą. Umożliwia to pacjentom czytanie, jedzenie lub 
wstawanie, wspierając tym samym proces odzyskiwania sił. Na ze-
wnątrz pilot wyposażony jest w duży wyświetlacz, dzięki któremu 
można oddzielnie sterować poziomami dla pacjentów, personelu i 
serwisu. Dodatkowo może być on wykorzystywany przez perso-
nel do wybrania wskazanych medycznie pozycji jak np. pozycja 
Trendelenburga.

Smukły, elegancki pilot podręczny LCD 
przekonuje czytelnym wyświetlaczem oraz 
zaledwie 3 przyciskami. Pacjenci mogą 
wybrać opcje regulacji łóżka w szybki i 
prosty sposób. Funkcje zablokowane przez 
personel nie są widoczne dla pacjenta. 
Intuicyjna obsługa umożliwia regulację 
pozycji nawet przez osoby o ograniczonych 
możliwościach ruchowych. 

Aby uniknąć niezamierzonych regulacji łóż-
ka, pilot podręczny LCD posiada oddzielnie 
sterowane poziomy kontroli: dla pacjen-
tów, personelu i serwisu. Personel może 
zablokować wybrane możliwości regulacji 
łóżka pacjenta, jednocześnie mając dostęp 
do wszystkich ustawień łóżka za pomo-
cą funkcji EasyCare. Trzeci tryb kontroli 
pomaga serwisowi w konserwacji i analizie 
błędów.

Zewnętrzne panele obsługi umożliwiają personelowi lub  
serwisantowi dostęp do dalszych opcji.

Panele obsługi mają od wewnątrz łatwe pole 
obsługowe dla pacjenta. 

Pilot jest dobrze zabezpieczony 
w uchwycie.

Kiedy nie jest używany, można go po 
prostu złożyć.

Uchwyt umieszczony na wsporniku 
środkowym sprawia, że pilot jest zawsze 
pod ręką.

Zmiany poziomów obsługi dokonuje się 
za pomocą magnesu odblokowującego.

Zintegrowane panele  
obsługowe 
Intuicyjne sterowanie łóżkiem

Dzięki własnemu poziomowi obsługi personel dysponuje szerokim zakresem  
kontroli Evario

Pilot LCD
Prosta obsługa zaledwie 3 przyciskami
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EasyCare Cyfrowe systemy wsparcia są nowocze-
snym rozwiązaniem mającym na celu 
zmniejszenie środków ograniczających 
swobodę oraz zapewnienie ochrony 
pacjentów przy jednoczesnym wspieraniu 
opiekunów, zwłaszcza podczas nocnych 
zmian. Priorytetem jest system Out-of-Bed. 
Czujnik obciążenia umieszczony w oparciu 
pleców wyczuwa, kiedy pacjent opusz-
cza łóżko i uruchamia tym samym środki 
pomocnicze: 

•    Niezwłoczne włączenie oświetlenia pod 
łóżkiem dla lepszej orientacji

•    Powiadomienie opiekunów po upływie 
jednego z 4 okresów czasu do wyboru:  
od 15 sekund do 15 minut

•    Sygnały wizualne albo akustyczne 
wysyłane do dyżurki za pośrednictwem 
istniejącego systemu powiadamiania

System Out-of-Bed można podłączyć do  
już istniejącego systemu powiadamiania.

Cyfrowe systemy wsparcia 
zapewniają bezpieczeństwo i odciążają personel

Praktyczne funkcje obsługi
Szybkie ustawienie łóżka

•  Pilot z wyświetlaczem LCD i zin-
tegrowany moduł obsługi mają 
3 poziomy obsługi dla pacjenta, 
personelu i serwisanta.

•  Personel może zablokować 
określone funkcje regulacyjne dla 
pacjentów, a tym samym ukryć je 
na wyświetlaczu.

•  Dzięki funkcji EasyCare tymi opcja-
mi można zarządzać na poziomie 
personelu, bez modyfikacji statusu 
blokady dla pacjenta. Wiąże się to 
z ogromną oszczędnością czasu 
personelu i dodatkowo zwiększa 
bezpieczeństwo. 

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

EasyCare odciąża  
opiekunów

Jako praktyczna pomoc dla personelu medycznego dostępne są 3 
zaprogramowane pozycje leża, które są często wykorzystywane 
w codziennej praktyce klinicznej. Można je wybrać za pomocą 
przycisku znajdującego się w panelu centralnym, pozostając  
w pobliżu pacjenta: kąt nachylenia 15°, 30° i 45°.

Podobnie jak w przypadku pilota z wyświetlaczem LCD, funkcja EasyCare umożliwia per-
sonelowi dostęp do wszystkich regulacji łóżka, także tych zablokowanych dla pacjenta.

Kąt nachylenia oparcia 30° powoduje 
zmniejszenie ciśnienia w mózgu, odciąża 

serce i ułatwia oddychanie.

Opracowujemy  
indywidualne  
rozwiązania  
dla Smart Hospital

Odblokowanie  
funkcji

Bez
EasyCare

Cz
as

Z
EasyCare

Korzystając z odpowiednich funkcji na wyświetlaczu 
można w szybki sposób ustawić pozycję kardiolo-
giczną.

Kąt 45° ułatwia spożywanie posiłków i rozmowy z innymi oso-
bami na równym poziomie.

System Out-of-Bed może uruchamiać  
także nieoślepiające oświetlenie pod łóżkiem.



1514

Personel medyczny pracuje często pod znacznym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Łóżko Evario dzięki intuicyjnej i łatwej obsłu-
dze wspiera pracę personelu medycznego w codziennych, rutynowych obowiązkach w szpitalu. Wiele użytecznych detali tworzy spójną 
całość. Na szczególną uwagę zasługuje duży zakres regulacji wysokości od 32 cm do 91 cm, dzięki czemu nawet wysoki personel może 
pracować w wygodnej, ergonomicznej pozycji. 

Prowadzenie łóżka często stanowi wyzwanie w wąskich pokojach 
i korytarzach. Generalnie oba łóżka, z 4 i 5 kółkami, przy prawidło-
wym użyciu kółka skrętnego, mogą być przesuwane przez zaledwie 
jedną osobę i to w sposób nieobciążający pleców. Opcjonalne 
5. kółko zmniejsza jednak ilość potrzebnej siły i wspomaga pre-
cyzję manewrów, dzięki czemu łóżko i wyposażenie chronione są 
przed kolizjami.

Dodatkowo 5. kółko zapewnia wysoką stabilność podczas  
transportu pacjentów, niezależnie od tego, czy opiekun steruje 
łóżkiem od strony szczytu górnego czy dolnego.
Ergonomiczne uchwyty listwowe stabilnych szczytów górnych  
i dolnych zapewniają dobre manewrowanie łóżkami. Łatwe  
blokowanie zapobiega niezamierzonemu wyjmowaniu  
szczytów.

Zintegrowane przedłużenie leża o 28 cm  
wyróżnia się łatwością obsługi.

Opcjonalne 5. kółko umożliwia per-
sonelowi precyzyjne manewrowanie 
łóżkiem.

Szybki dostęp do pacjenta dzięki  
zdejmowanym szczytom.

W sytuacji awaryjnej, pozycję CPR można ustawić natychmiast 
za pomocą dźwigni ręcznej znajdującej się w oparciu.

Podświetlony zintegrowany panel sterowania w zabezpiecze-
niach bocznych zapewnia łatwość użycia funkcji w ciemności, 
a zaprogramowane pozycje znacznie ułatwiają pracę personelu.

Korzyści dla personelu 
Łatwość obsługi

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Korzyści płynące 
z zastosowania  
5. kółka

W przypadku szybkiego przejazdu 
przez zakręt na pacjenta mogą od-
działywać duże siły odśrodkowe. 
 Piąte kółko utrzymuje Evario na  
torze jazdy i zapobiega odtoczeniu  
się łóżka na bok.
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Komfortowy i stylowy wygląd Evario pozwala poczuć się jak 
w domu. Pacjenci odzyskują w tym łóżku siłę i spokój, co pozytyw-
nie wpływa na szybkość powrotu do zdrowia.

Segmentowe zabezpieczenia boczne Protega i poręcze dostępne na całej długości 
łóżka sprzyjają mobilizowaniu pacjenta: może samodzielnie wstawać i wszędzie się 
przytrzymać. 

Evario zapewnia duży zakres komfortu 
w każdej sytuacji – wynika to z cofa-
nia oparcia pleców (autoregresja), co 
zapobiega siłom ścinającym podczas 
regulacji.

W sytuacji, gdy pacjent zamierza wstać  
i chodzić – poręcz dostępna na całej dłu-
gości leża, zapewnia użyteczne wsparcie 
i mobilizuje do ruchu.

Korzyści dla pacjentów 
Komfort i bezpieczeństwo

Zarówno zabezpieczenia boczne Protega 
i smukłe poprzeczki znajdujące się na 

zabezpieczeniach bocznych ¾ zapewnia-
ją niezakłóconą widoczność pokoju lub 
widoku z okna, jak również nie ograni-

czają ruchowo pacjenta.

Najniższa pozycja leża  
32 cm wspomaga profilak-

tykę przeciwupadkową.
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Evario w su-
per długiej 
wersji
Z każdym dniem przybywa coraz więcej 
pacjentów, których wzrost i waga stają 
się coraz większe. Za sprawą łóżka Evario 
szpitale mogą być doskonale przystosowa-
ne do takich sytuacji. Leże o opcjonalnej 
długości 210 cm może być wydłużone  
do 228 cm.

Możliwość
czyszczenia
maszynowego

e-help Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Pozycja
Trendelenburga

Przedłużenie
łóżka

5. kółko

LCD

Prosta
obsługa

Wysokie
obciążenie
robocze

Niska pozycja
nóg

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

260 kg

Na zamówienie dostępna jest wersja o sze-
rokości 100 cm, w połączeniu z leżem o dłu-
gości 200 cm. Również w tym przypadku 
możliwe jest przedłużenie łóżka. Wysokie, 
bezpieczne obciążenie robocze sprawia, 
że to łóżko nadaje się także dla pacjentów 
bariatrycznych, o masie do 250 kg

Evario w su-
per szerokiej 
wersji

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

Niska pozycja
nóg

5. kółko

e-help Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Pozycja
Trendelenburga

Przedłużenie
łóżka

Wysokie
obciążenie
robocze

LCD

Prosta
obsługa

32 do
91 cm260 kg

32 do
91 cm260 kg

Waga wyświetlana jest na łatwym w obsłudze  
pilocie z wyświetlaczem 2,4 cala z podświetleniem 
tła i dobrze widocznymi przyciskami.

Evario z wagą spełnia rygorystyczne wymogi oddziałów intensywnej opieki 
medycznej. System ze zintegrowaną wagą umożliwia precyzyjne ważenie 
pacjentów, wspomaga diagnostykę i prawidłowe podawanie leków. Waga 
nadzoruje masę ciała pacjenta z dokładnością do 200 g. Autokompensacja 
umożliwia personelowi dodawanie przedmiotów albo ich usuwanie z łóżka 
bez wpływu na wyświetlaną wartość masy ciała pacjenta. Oprócz opcji waże-
nia, nowy system jest również opcjonalnie dostępny ze zintegrowaną funkcją 
out-of-bed. Funkcja ta automatycznie włącza oświetlenie pod łóżkiem, kiedy 
pacjent je opuszcza. Ponadto system można również podłączyć do systemu 
wzywania pielęgniarki (albo interkomu). Dzięki zastosowaniu ogniw obciążni-
kowych w podstawie personel jest informowany o tym, że pacjent wstał i nie 
powrócił do łóżka po określonym czasie.

Ergonomiczny pilot można zawiesić  
na szczycie albo bezpiecznie odłożyć  

na półkę na pościel.

Ze względów higienicznych podstawa  
zabezpieczona jest dodatkową osłoną, a tym  

samym łatwiejsza w czyszczeniu.

Evario z wagą 
Kontrola masy ciała z wykorzystaniem zintegrowanego 
systemu ważenia

219 cm 109,7 cm

200 cm 97 cm

32
-9

1 
cm

227 cm 99,7 cm

210 cm 87 cm

32
-9

1 
cm
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Pozwala to uniknąć ocierania ścian przy zmianie  
wysokości leża. 

Umieszczony na zewnątrz wyciąg  
nie porusza się przy regulacji wysokości.

•  Wymiary leża 87 × 200 cm
•  Zakres regulacji wysokości 32–85 cm

Opcjonalny, stały szczyt pozostaje w miejscu podczas regulacji wysokości leża, co pozwala 
uniknąć kolizji z wyposażeniem pokoju.

Evario ze stałym szczytem górnym 
ogranicza zagrożenie uszkodzeniem 

•  Wyciąg i stojak do kroplówki na zewnątrz
•  Pochylenie do pozycji z opuszczoną głową do 12°

Evario jest opłacalną inwestycją, oferującą doskonały stosunek jakości do ceny, przynosząc tym samym oszczędność w długim okresie 
czasu. W celu zapewnienia długiego cyklu życia łóżka , wszystkie elementy zostały poddane gruntownym testom, często znacznie prze-
kraczającym standardowe procedury. Dzięki inteligentnej konstrukcji, Evario zapewnia ochronę przed wieloma potencjalnymi kolizjami. 
Zintegrowany panel sterowania jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia, ponieważ nie można go wyrwać, ani upuścić. Jeśli jednak 
niezbędna będzie naprawa panelu kontrolnego, można go po prostu usunąć bez konieczności demontażu zabezpieczeń bocznych.

Wybór odpowiednich stożków i krążków odbojowych chroni 
łóżko i ściany przed uszkodzeniem.

Techniczny poziom kontroli pilota podręcznego LCD i zinte-
growanego panelu sterowania zapewnia przydatne ustawienia 
konserwacji, funkcję analizy błędów i resetowania.

Korzyści ekonomiczne 
dzięki jakości
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Nawet niewielkie zakażenie jest poważnym zagrożeniem dla każdego szpitala. Krótkie pobyty pacjentów w pla-
cówce medycznej i wzmożona ich rotacja są największym wyzwaniem w zapobieganiu zakażeniom. Niezawodne 
łóżko higieniczne odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu tego ryzyka. Evario jest znakomicie przystosowany do 
dokładnego czyszczenia i dezynfekcji – zarówno ręcznej, jak i automatycznej.

Bezpieczna higiena 
Czyszczenie ręczne i mechaniczne

Łóżko zawiera duże, gładkie powierzchnie , które nie pozwalają, aby brud został niezauważony. Zarówno 
szczyty modelu Intercontinental, jak i Stelo posiadają doskonałe właściwości higieniczne. 

Zoptymalizowane  
do czyszczenia  
maszynowego

Evario w wersji podstawowej do mycia ręcznego oferuje ochronę IPX6 i zapewnia możliwie 
najlepsze warunki do czyszczenia. Dla łóżek do mycia w myjniach Stiegelmeyer opracował 
wersję IPX6W (washable), wyposażoną w bardzo wysoki stopień ochrony przed wilgocią.

Dzięki temu personel wyposażony jest w silną broń w walce z niebezpiecznymi zarazkami. 
Nawet zabezpieczenia boczne Protega wykonane z wysokiej jakości tworzywa nadają się 
do mycia automatycznego, co stanowi zdecydowaną przewagę w stosunku do porówny-
walnych modeli łóżek.

Idealna pozycja do mycia łóżka jest 
ustawiona wstępnie na pilocie podręcz-
nym LCD lub w zintegrowanym panelu 
sterowania.
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Poziom dla personelu technicznego pomaga 
podczas przeglądów i konserwacji.

Bezpieczeństwo, wydajność i łatwość obsługi łóżka Evario są wyraźnie 
widoczne także podczas przeglądów i konserwacji. Wszystkie podzespoły 
elektroniczne zostały rozmieszczone w sposób zapewniający szczególną 
ochronę, a przy tym łatwy dostęp w dowolnej chwili. Przy szczycie górnym, 
pod leżem, znajduje się osłonięty pokrywą sterownik i akumulator. Dostępne 
są dwa rodzaje zasilania: akumulator ołowiowo-kwasowy lub litowo-jono-
wy o długiej żywotności. Ten drugi zapewnia większą liczbę cykli regulacji 
i wymaga rzadszych wymian. Obydwa akumulatory zapewniają łatwy dostęp, 
gdy zajedzie konieczność ich wymiany. Wystarczy zaledwie kilka ruchów, aby 
serwisanci mogli wykonać niezbędne prace konserwacyjne i naprawcze przy 
tych podzespołach.

Wszystkie elektroniczne podzespoły łóżka są łatwo 
dostępne. Dzięki temu serwisanci oszczędzają do 

20 minut podczas prac konserwacyjnych.

W Evario o szerokości 90 cm przewody zinte-
growane są w ramie łóżka. Daje to swobodny 
dostęp do wszystkich stref i dba o optymalną 

możliwość usuwania zanieczyszczeń.

 Serwis i konserwacja 
Wsparcie dla personelu technicznego

Wyposażenie i opcje
Szczyt górny i dolny

Design Stelo

•   Do modeli o szerokościach 87 i 90 cm, super szerokich, super długich i wyposażonych w wagę 
•   Z wytrzymałej stali nierdzewnej
•   Możliwość całkowitego demontażu szczytu górnego oraz dolnego
•   Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyciągnięciem
•   Dekory z kolekcji Resopal od Stiegelmeyer

Design Intercontinental

•   Do modeli o szerokości 87 cm, super długich i wyposażonych w stały szczyt górny 
•   Z tworzywa sztucznego PP 
•   Możliwość całkowitego demontażu szczytu górnego oraz dolnego
•   Wyjątkowo łatwe w czyszczeniu
•   Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyciągnięciem

Design Rondo 

•   Do modeli o szerokościach 87 i 90 cm, super długich i wyposażonych w wagę 
•   Z eloksalowanych profili aluminiowych
•   Wymienny boczny profil ochrony krawędzi
•   Możliwość całkowitego demontażu szczytu górnego oraz dolnego
•   Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyciągnięciem

Stały szczyt

•   Szczyt górny przymocowany do stelaża, podobnie jak szczyt dolny w pełni zdejmowany 
•   Pozostaje w miejscu podczas regulacji wysokości leża
•   Chroni przed kolizją z wyposażeniem pokoju
•   Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyciągnięciem
•   Możliwość łączenia tylko ze szczytem Intercontinental

Zabezpieczenia boczne

Zabezpieczenie boczne ¾
•   Wysokość ochronna 39 cm powyżej leża
•   Ciche opuszczanie z aktywacją jedną ręką
•   Nie ograniczają widoczności pacjentowi
•  W wersji do mycia w myjniach z zabezpieczeniem krawędzi

Zabezpieczenia boczne Protega

•   Wysokość ochronna 41 cm powyżej leża
•   Segmentowe zabezpieczenia boczne z solidnego tworzywa sztucznego
•   Łatwa obsługa z wspomaganiem hydraulicznym
•   Kompleksowa ochrona przed zakleszczeniem

Leża

Leże higieniczne

•  Wykonane z polipropylenu
•  Możliwość demontażu poszczególnych elementów
•  Nowoczesny design
•  Opcjonalne otwory do systemu pasów

Leże z tworzywa sztucznego

•  Wykonane z HPL
•  Możliwość demontażu poszczególnych elementów, opcjonalne zabezpieczenie przed wyjęciem
•  Z otworami do systemu pasów
•  Nadaje się do czyszczenia maszynowego

Leże ze stalowej kratki

•  Materiał: stal 
•  Bardzo wytrzymałe i trwałe 
•  Elementy stałe lub zdejmowane pojedynczo 
•  Optymalne do czyszczenia mechanicznego

Oparcie pleców pozwalające na wykonanie prześwietlenia

•   Materiał: przystosowane do badania rentgenowskiego oparcie pleców z tworzywa sztucznego (HPL) 
Pozostała część: powierzchnia higieniczna (polipropylen)

•  Badanie rentgenowskie można wykonać bez przenoszenia pacjenta
•  W zestawie uchwyt na kasetę
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Kółka jezdne

Kółko zintegrowane

•   Średnica 150 mm
•  Zakres regulacji leża: 35 – 91 cm
•   Prześwit między podstawą a podłogą ok. 17 cm

Podwójne kółko jezdne Steinco

•   Średnica 150 mm
•  Zakres regulacji leża: 35 – 91 cm
•   Prześwit między podstawą a podłogą ok. 17 cm

Podwójne kółko jezdne Linea

•   Średnica 150 mm
•  Zakres regulacji leża: 32 – 88 cm
•   Prześwit między podstawą a podłogą ok. 13,5 cm

Dźwignie hamulca

Poprzeczka odlewana ciśnieniowo

•  Odlew ciśnieniowy, chromowany 
•   do naciskania hamulca
•   W celu zwolnienia hamulca unieść pałąk stopą
•   Estetyczna forma odlewu 

Pedał hamulca z odlewu ciśnieniowego

•  Odlew ciśnieniowy, chromowany 
•   Powierzchnie oznaczone kolorystycznie
•   Szybka i intuicyjna obsługa
•   Estetyczna forma odlewu

Pedał hamulca z tworzywa sztucznego

•  Tworzywo sztuczne
•   Powierzchnie oznaczone kolorystycznie
•   Szybka i intuicyjna obsługa

Krążki odbojowe

Tworzywo sztuczne

•   Średnica 100 mm
•   Materiał: poliamid (PA6)
•   Wraz ze stożkiem odbojnikowym ściennym

Uniwersalne

•   Średnica 100 mm
•   Działanie w pionie i w poziomie
•   Materiał: poliamid (PA6)
•   Wraz ze stożkiem odbojnikowym ściennym

Cyfrowe systemy wsparcia

System Out-of-Bed

•   Wybór czasu reakcji sygnału (4 opcje)
•   Automatyczna aktywacja oświetlenia pod łóżkiem
•   Obsługa i aktywacja za pomocą oddzielnego pilota
•    Możliwość połączenia z istniejącymi systemami telefonicznymi za pośrednictwem otwartych interfejsów  

(więcej informacji w instrukcji obsługi)

Oświetlenie pod łóżkiem

•   Aktywowane pilotem LCD lub zintegrowanym panelem kontrolnym
•   Dyskretne, nieoślepiające światło dla orientacji w ciemności

Sygnał hamowania

•   Sygnał dźwiękowy, jeśli hamulec jest zwolniony, ale nie odłączono kabla zasilającego
•   Ochrona przed uszkodzeniami i niezamierzonym przemieszczaniem się łóżka

Elementy obsługi

Zintegrowany panel sterowania

•  Zintegrowany po obu stronach w zabezpieczeniach bocznych Protega
•   Praktyczne opcje regulacji dla pacjenta (od wewnątrz), a także dla personelu opieki i serwisu (od zewnątrz)
•   Zaprogramowane pozycje łóżka 
•   Szybka aktywacja funkcji CPR

Pilot LCD

•   3 poziomy obsługi (pacjent, personel opieki, personel techniczny)
•   Szeroki zakres opcji blokowania i ustawiania w trybie pracy normalnej i w sytuacjach 

awaryjnych na poziomie personelu
•   Bezpośrednia analiza błędów na poziomie kontroli technicznej

Skrzynka blokująca

•   Zamocowana w półce na pościel
•   Służy do blokowania grup funkcji
•   Do ustawiania pozycji Trendelenburga i CPR
•   Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Moduł obsługi

•   Blokowanie i obsługa wszystkich poszczególnych funkcji
•   Ustawienia awaryjne
•   Funkcje pamięci
•   Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Pilot satelita

•   Proste mocowanie do oparcia pleców
•   Elastyczne ramię indywidualnie dopasowane do pacjenta
•   Duże symbole i łatwy dostęp

Pedał

•   Łatwa regulacja wysokości łóżka stopą

Dodatkowe wyposażenie

Uchwyt pilota

•  Stabilne mocowanie pilota w uchwycie
•  2 wersje uchwytu do wyboru

Szyna standardowa

•   Nadaje się do mocowania akcesoriów wyposażenia wzdłuż brzegów łóżka
•   Profil 10 × 25 mm

Szyna uniwersalna

•   Oferuje wystarczająco dużo miejsca do mocowania akcesoriów np. butelka do drenażu Redona

Zintegrowane przedłużenie podparcia podudzia

•   Więcej komfortu dzięki przedłużeniu łóżka
•   Pałąki pozwalają wydłużyć podparcie podudzia

Akumulator żelowo-ołowiowy

•   Niezawodny i ekonomiczny

Akumulator litowo-jonowy

•   Akumulator o długiej żywotności
•   Duża liczba cykli przełączeń

 



2928

Evario  
o szerokości 

87 cm

Evario  
o szerokości 

90 cm

Evario  
w super  

szerokiej wersji

Evario  
w super  

długiej wersji

Evario  
z wagą

Evario ze stałym 
szczytem  
górnym

Elementy obsługi
Pilot LCD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Zintegrowany panel sterowania O O O O O O
Moduł obsługi w półce na pościel O O O O O O
Skrzynka blokująca w półce na pościel O O O O – O

System Out-of-Bed
Tak O O O O O O
Tak, wraz z oświetleniem pod łóżkiem O O O O O O

Dodatkowe wyposażenie
Standardowe szyny przesuwne na całej 
długości leża O O O O O O

Szyny normatywne na oparciach O O O O O O
Uniwersalne szyny pomocnicze na całej 
długości leża O O O O O O

5. kółko O O O O O2) O
Półka na pościel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przedłużenie oparcia podudzia O O O O O O
Przedłużenie łóżka ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adapter
Owalny słupek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –
Okrągły słupek O O O O O ✓

Funkcje elektroniczne
Pedał O O O O O O
Sygnał hamowania O O O O O3) O
Oświetlenie pod łóżkiem O O O O O O
Pilot satelita 1) O – O O – –

Akumulator
Akumulator ołowiowo-kwasowy O O O O O O
Akumulator litowo-jonowy O O O O O O

 ✓= standard      o = wyposażenie opcjonalne      – = niedostępne  ✓= standard      o = wyposażenie opcjonalne      – = niedostępne

Wyposażenie i opcje
Evario  

o szerokości 
87 cm

Evario  
o szerokości 

90 cm

Evario  
w super  

szerokiej wersji

Evario  
w super  

długiej wersji

Evario  
z wagą

Evario ze stałym 
szczytem  
górnym

Zabezpieczenia boczne
¾ obsługiwane jedną ręka ✓ – ✓ – – –
boczne Protega O ✓ O O ✓ ✓

Design szczytów górnych i dolnych
Intercontinental ✓ – – ✓ – ✓
Stelo O O ✓ O O –
Rondo O ✓ – O ✓ –

Kolor podstawowy

Biały NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Odkażanie, stopień ochrony
Czyszczenie ręczne, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Czyszczenie maszynowe, IPX6W O O – O – O

Leża
Higieniczne leże z polipropylenu1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Higieniczne leże z polipropylenu  
z systemem pasów 1) O O O O O O

Higieniczne leże z polipropylenów z opar-
ciem pleców do stosowania w badaniach 
rentgenowskich

O O – O O O

Leże z tworzywa sztucznego (HPL)  
do mocowania pasów O – – O – O

Leże ze stalowej kratki O – – O – O
Leże ze stalowej kratki  
z możliwością demontażu O – – O – O

Krążki odbojowe
4 × tworzywo sztuczne, obwodowe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 × uniwersalne, obwodowe O O O O O O
2 × uniwersalne po stronie szczytu  
górnego, 2 × tworzywo sztuczne po  
stronie szczytu dolnego

O O O O O O

Stożek odbojnikowy ścienny

od strony głowy i stóp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kółka jezdne
Kółko zintegrowane Ø 150 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kółko podwójne Ø 150 mm O O O O O O
Kółko podwójne Linea Ø 150 mm O O O O – O

Kółka z powłoką antystatyczną
1 kółko ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 kółka O O O O O O
4 kółka O O O O O O
5 kółek O O O O O O

Dźwignia hamulca
2 x z tworzywa sztucznego  
z kolorowym oznakowaniem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 x z tworzywa sztucznego  
z kolorowym oznakowaniem O O O O O O

Chromowana poprzeczka odlewana 
ciśnieniowo O O O O O O

2 × odlew ciśnieniowy, chromowany  
z kolorowym oznaczeniem

O O O O O O

4 × odlew ciśnieniowy, chromowany  
z kolorowym oznaczeniem

O O O O O O

Pozycja kółek kierujących
Przy szczycie górnym, po prawej stronie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przy szczycie górnym, po lewej stronie O O O O O O
Przy szczycie dolnym, po prawej stronie O O O O O O
Przy szczycie dolnym, po lewej stronie O O O O O O
Środek łóżka (5-te kółko) O O O O O O

Dane techniczne
Evario  

o szerokości  
87 cm

Evario  
o szerokości  

90 cm

Evario  
w super szerokiej 

wersji

Evario  
w super długiej 

wersji

Evario  
z wagą

Evario ze stałym 
szczytem górnym

Wymiary i masy

Wymiary zewnętrzne 99,7 × 219 cm 103,8 × 219 cm 109,7 × 219 cm 99,7 × 227 cm 103,8 × 219 cm 99,7 × 236 cm

Leże (wymiary materaca) 87 × 200 cm 90 × 200 cm 97 × 200 cm 87 × 210 cm 90 × 200 cm 87 × 200 cm

Przedłużenie łóżka 28 cm 28 cm 28 cm 18 cm 28 cm 28 cm

Podział leża 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 61 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm

Kompensacja długości oparcia pleców ok. 10 cm ok. 10 cm ok. 10 cm ok. 10 cm ok. 10 cm ok. 10 cm

Bezpieczne obciążenie robocze 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg

Maksymalna masa pacjenta ok. 250 kg ok. 250 kg ok. 250 kg ok. 250 kg ok. 250 kg ok. 250 kg

Prześwit pod postawą łóżka ok. 17 cm ok. 17 cm ok. 17 cm ok. 17 cm ok. 17 cm ok. 17 cm

Prześwit pod podstawą do podłogi  
w przypadku kółka Linea Ø 150 mm ok. 13,5 cm ok. 13,5 cm ok. 13,5 cm ok. 13,5 cm – ok. 13,5 cm 

Masa całkowita ok. 160 kg ok. 162 kg ok. 165 kg ok. 160 kg ok. 170 kg ok. 165 kg

Wysokość zabezpieczeń bocznych Protega ok. 41 cm ok. 41 cm ok. 41 cm ok. 41 cm ok. 41 cm ok. 41 cm

Wysokość zabezpieczeń bocznych ¾ ok. 39 cm – ok. 39 cm ok. 39 cm – –

Zakresy regulacji

Pochylenie do pozycji z opuszczoną głową 14° 14° 14° 14° 14° 12°

Pochylenie do pozycji z opuszczonymi nogami 15° 15° 15° 15° 15° 15°

Wysokość leża ok. 35 – 91 cm ok. 35 – 91 cm ok. 35 – 91 cm ok. 35 – 91 cm ok. 35 – 91 cm ok. 35 – 85 cm

Wysokość leża 
z kółkami Linea Ø 150 mm ok. 32 – 88 cm ok. 32 – 88 cm ok. 32 – 88 cm ok. 32 – 88 cm – ok. 32 –82 cm

Kąt oparcia pleców 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Kąt oparcia ud 40° 40° 40° 40° 40° 40°

Pozycja z podniesionymi nogami 16° 16° 16° 16° 16° 16°

1) Nieodpowiednie do automatycznej dezynfekcji
 

2)nie używać w połączeniu z sygnałem hamowania
3) nie łączyć z 5. kółkiem



30 31

Chronimy wartości
Nasze przedsiębiorstwo zostało założone 
w roku 1900 w Herford i po dziś dzień pozo-
staje przedsiębiorstwem rodzinnym. Sza-
cunek i odpowiedzialność w stosunku do 
naszych klientów, pracowników i partne-
rów stanowią podstawę naszej codziennej 
pracy. Opierając się na tych wartościach 
oraz naszym długoletnim doświadczeniu, 
oferujemy klientom na całym świecie pro-
dukty, rozwiązania i usługi wysokiej jakości 
z segmentu opieki i zdrowia.

Tworzymy przyszłość
Aby błyskawicznie reagować na zmiany 
zachodzące w dziedzinie opieki i zdrowia, 
 sami opracowujemy wszystkie nasze 
produkty. Wdrażanie innowacji i opra-
cowywanie wizji opieki na przyszłość są 
celem naszej pracy. Ponadto jesteśmy 
w stałym kontakcie z naszymi klientami, 
aby wspierać ich w realizacji codziennych 
zadań. Wdrażanie trendów przyszłości już 
w teraźniejszości jest naszą tradycją.

Nasze specjalizacje

Szpitale

Domy opieki

Opieka domowa

Komfortowe łóżka

Systemy meblowe

Serwis

Chronimy wartości

Grupa Stiegelmeyer jest międzynarodowym partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez 
markę Burmeier – również dla klientów z sektora opieki domowej. Wspieramy naszych  
klientów poprzez praktyczne, stale optymalizowane produkty, rozwiązania i usługi. 

•   Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym 
•   Ponad 1100 pracowników na całym świecie 
•    Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa się we  

własnych zakładach 
•   Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane w Niemczech 
•   Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie klientów
•   Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
•    Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii,  

Polsce i RPA 

Nasze marki

Tworzymy przyszłość



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

Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner
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Siedziba główna / 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


