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W dzisiejszych czasach łóżka szpitalne muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące 
różnych aspektów. Gwarancja relaksującego snu, łatwa obsługa, wspomaganie pacjenta 
przy aktywizacji oraz bezpieczna higiena – to tylko niektóre cechy, których nie bez 
przyczyny oczekują właściciele łóżek. Dlatego też model Puro to „więcej niż tylko łóżko”. 
To kompleksowe wsparcie dla wszystkich oddziałów. Dzięki temu modelowi zarówno 
pacjenci, jak i opiekunowie mogą cieszyć się wyraźnie wyższą jakością życia codziennego. 
Elegancki design łóżka Puro zadba przy tym o wygląd sali pacjentów, a także o ogólny, 
pozytywny odbiór kliniki.

Łóżko Puro oraz jego wersje dostosowane do potrzeb naszych klientów to uosobienie 
ponad 115 lat doświadczenia Stiegelmeyer. Nasze rodzinne przedsiębiorstwo od samego 
początku wyznaczało nowe granice w projektowaniu łóżek szpitalnych i łóżek do opieki 
długoterminowej. Przede wszystkim pozostajemy w stałym kontakcie z klientami 
i dostosowujemy nasze produkty do ich życzeń i potrzeb. Efektywna współpraca dopro-
wadziła do świetnych efektów w postaci łóżka Puro. 

Większe korzyści
Puro ułatwia wiele aspektów codziennego życia w klinice dzięki 
zastosowaniu pionierskich rozwiązań technicznych. Sterownik 
z intuicyjnym pilotem wyposażonym w wyświetlacz LCD zapewnia 
pacjentom, opiekunom i serwisantom dokładnie to, czego 
potrzebują. Segmentowe zabezpieczenie boczne MultiFlex+, które 
wspiera aktywizację pacjentów, można obsługiwać cicho i bez 
żadnego wysiłku. Design opierający się na zastosowaniu dużych 
powierzchni umożliwia łatwe, a przy tym dokładne czyszczenie.

Serwis, na który możesz się zdać
Serwis techniczny od Stiegelmeyer to synonim niezawodności. 
Gwarantujemy 15-letnią dostępność części zamiennych licząc od 
daty zakupu łóżka, a ponadto oferujemy korzystne pakiety 
okresowych przeglądów i prac konserwacyjnych. Liczne grono 
naszych techników zewnętrznych zadba o wyeliminowanie 
okresów przestoju, w których łóżko nie może być użytkowane.

Puro 
Więcej niż tylko łóżko.

Puro – Standard
Model podstawowy
•  Regulacja wysokości: 

32 do 91 cm (w zależności od typu kółka)

•    Łóżko zapewniające swobodę: 
- Wymiary zewnętrzne 103,5 × 218,5 cm 
- Pilot z podświetlanym wyświetlaczem LCD  
   i zaledwie 3 przyciskami 
- Opcjonalne cyfrowe systemy wsparcia 
- Możliwość wyboru spośród różnych szczytów     
   i dekorów 

Strona 6

Puro – wersja lino
Wąskie łóżko
•   Regulacja wysokości: 

32 do 91 cm (w zależności od typu kółka)

•     Rozwiązanie idealne do mniejszych pomieszczeń: 
- Wymiary zewnętrzne to zaledwie 99,5 × 214,5 cm,   
   co zapewnia wyjątkową manewrowość  
   w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni 
- Wymiary leża wynoszą 87 × 200 cm 
- Łatwy transport w wąskich korytarzach 
 

Strona 7

Puro – wersja brevo
Niskie łóżko
•   Regulacja wysokości: 

28 do 86 cm (w zależności od typu kółka)

•    Zapobieganie upadkowi z łóżka: 
- Łóżko niskie zapewniające bezpieczeństwo  
 bez środków ograniczających swobodę 
- Optymalne współdziałanie z segmentowym 
   zabezpieczeniem bocznym MultiFlex+ 

 
 

Strona 8

Puro – wersja brevo lino
Wąskie łóżko niskie
•  Regulacja wysokości: 

28 do 86 cm (w zależności od typu kółka)

•    Wszechstronność w szpitalnej codzienności: 
-  Ten model łączy w sobie niewielkie wymiary  

zewnętrzne oraz szeroki zakres regulacji znane  
z wersji lino oraz brevo 
 
 
 

Strona 9

Do wszystkich  
modeli dostępne jest
zabezpieczenie boczne 
na całej długości
oraz zabezpieczenie 
segmentowe
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Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

260 kg

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Puro łączy w sobie wszystkie zalety ułatwiające codzienne życie 
pacjentów i opiekunów: szeroki zakres regulacji zapewniający wy-
godne wchodzenie na łóżko oraz schodzenie z niego, a także pracę 
w pozycji bezpiecznej dla pleców, nowoczesny pilot z wyświetla-
czem LCD oraz do wyboru: zabezpieczenie boczne na całej dłu-
gości albo segmentowe zabezpieczenie boczne MultiFlex+, które 
można obsługiwać bez trudu nawet w największym pośpiechu. 

•     Wysokie, bezpieczne obciążenie robocze sprawia, że to łóżko 
nadaje 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 

łatwy dostęp do wszystkich podzespołów sprawiają, że czyszcze-
nie i konserwacja łóżka przebiegają bez trudu

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Kiedy konieczne jest przemieszczenie łóżka szpitalnego do innego 
miejsca, zwykle występują typowe problemy: okazuje się, że 
korytarze są zbyt wąskie, aby zmieściły się w nich dwa łóżka obok 
siebie. Często potrzebne jest żmudne manewrowanie wszystkimi 
łóżkami w sali, aby przemieścić dane łóżko w kierunku wyjścia. 
W takim wypadku wielkim ułatwieniem okazuje się wersja lino, 
która wyróżnia się zmniejszoną o 4 cm szerokością zewnętrzną,  
wynoszącą zaledwie 99,5 cm. 

•      Leże o wymiarach 87 × 200 cm zapewnia pacjentowi dostateczną 
wygodę

•      Możliwość wyboru spośród zintegrowanych kółek, podwójnych 
kółek Steinco albo podwójnych kółek Linea – dla optymalnej 
manewrowości, według osobistych potrzeb

Puro – Standard 
Łóżko dla szybszego powrotu do zdrowia

Puro – wersja lino 
Wąskie łóżko do niewielkich pomieszczeń

Przedłużenie
łóżka e-help

LCD

Prosta
obsługa

Pozycja 
z opuszczonymi
nogami

Pozycja
Trendelenburga

Czyszczenie
maszynowe 5. kółko Wysokie

obciążenie
robocze

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

32 do
91 cm

Duży zakres 
regulacji 
wysokości
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32 do
91 cm260 kg
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Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro linoWymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości: Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Jak można zagwarantować optymalne bezpieczeństwo dla pacjen-
tów zagrożonych upadkiem, nie ograniczając przy tym ich swobo-
dy i mobilności? Jedna z najlepszych możliwości to zastosowanie 
łóżka niskiego. Wersję brevo można obniżyć do zaledwie 28 cm, co 
znacznie ogranicza ryzyko powstania urazów w razie upadku. Jeśli 
pacjent będzie chciał wstać, wystarczy, że z poziomu pilota LCD 
wybierze wygodną wysokość.

•    Regulacja wysokości od 28 do 86 cm
•    Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji roboczej mimo 

niskiej pozycji ochronnej
•    Idealna równowaga między bezpieczeństwem a mobilnością 

w przypadku zastosowania segmentowego zabezpieczenia 
bocznego MultiFlex+

Średni czas pobytu pacjentów w szpitalu ulega skróceniu. Z tego 
względu łóżka muszą być lepiej przystosowane do coraz szybszej 
rotacji pacjentów. W każdej chwili może dojść do zmiany oddziału, 
jak i charakterystycznych dla niego wymagań. Połączenie wersji 
lino i brevo sprawiło, że szpital w każdej sytuacji będzie dyspono-
wać optymalnym łóżkiem.  

•    Wąskie łóżko niskie o szerokości zewnętrznej równej 99,5 cm  
i pozycji ochronnej wynoszącej 28 cm

•    Świetna manewrowość na dłuższych odcinkach
•    Bezpieczeństwo dla pacjentów zagrożonych upadkiem bez 

zastosowania środków ograniczających swobodę
•    Praca bezpieczna dla pleców dzięki zakresowi regulacji  

wysokości do 86 cm 

Puro – wersja brevo 
Łóżko niskie do zapobiegania upadkom

Puro – wersja brevo lino 
Wąskie łóżko niskie

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

Łóżko niskie Łóżko niskie Manewrowość

28 do
86 cm

28 do
86 cm

218,5 214,5103,5 99,5
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Jeśli mimo świetnej manewrowości dojdzie do kolizji, zintegrowa-
ne rolki i stożki odbojowe zapobiegną uszkodzeniom łóżka oraz 
ścian. Co więcej, pilot z wyświetlaczem LCD umieszczony w prak-
tycznym uchwycie jest niezawodnie chroniony przed ewentualny-
mi uszkodzeniami.
Klienci mogą wybierać spośród szerokiej oferty kolorów i dekorów 
drewnianych, aby idealnie dopasować łóżko Puro do wystroju 
danego oddziału.

Puro przekonuje estetycznym wyglądem, świetnymi właściwościami higienicznymi oraz efektywną ochroną przed uszkodzeniami.  
Gładkie powierzchnie tego modelu emanują minimalistyczną elegancją i wysoką jakością. Oba kształty szczytów dostępne do wyboru 
(Rondo i Stelo) są na tyle niskie, że gwarantują pacjentowi nieograniczoną widoczność pomieszczenia czy przestrzeni za oknem.

Zintegrowane stożki odbojowe pozwa-
lają sprawnie unikać nieoczekiwanych 
krawędzi czy narożników.

Dźwignie hamulca o różnym wykona-
niu są optycznie dopasowane do łóżka 
i umożliwiają błyskawiczne, centralne 
zablokowanie kółek.

Podczas jazdy pilot LCD znajduje się 
w bezpiecznej pozycji transportowej.

Szczyt Rondo wyróżnia się elegancko 
wyprofilowanym mocowaniem uchwytu 
listwowego.

Stabilne słupki ze stali szlachetnej 
zabezpieczają szczyt Stelo przed  
uszkodzeniami w wyniku zderzenia.

Elegancki i praktyczny design 
Modernistyczna forma łóżka Puro

Zastosowanie równych powierzchni 
i prostych linii sprawia, że Puro urzeka 
minimalistyczną elegancją.



1312

Segmentowe zabezpieczenia boczne chronią pa-
cjentów przed upadkami, pozostawiając przy tym 
dość miejsca na wygodne opuszczenie łóżka w razie 
potrzeby. Nasze innowacyjne zabezpieczenie boczne 
MultiFlex+ wzorowo spełnia to wymaganie. Ponadto 
jest ono niezwykle proste w obsłudze. Nawet w stre-
sujących sytuacjach opiekunowie mogą jedną ręką 
obniżyć poszczególne segmenty za pomocą praktycz-

nego elementu odblokowującego, znajdującego się na 
górnym słupku. Podparcia aktywizujące obniżają się 
automatycznie i łagodnie wzdłuż boku łóżka. Nawet 
jeśli wszystkie elementy są podniesione, pacjent nadal 
może cieszyć się dobrą widocznością między słupkami.

Praktyczny mechanizm odblokowujący, znajdujący  
się na górnym słupku, umożliwia jednoręczną obsługę  
zabezpieczenia bocznego.

Podczas obniżania zabezpie-
czenia bocznego samo-
czynnie obniżają się także 
amortyzowane wsporniki 
mocujące. Wszystkie pod-
pory aktywizujące można 
nastawiać niezależnie od 
siebie.

Aby spełnić wymagania 
określone przez normę, 
przewidującą ochronę na 
ponad 50% leża, wystarcza 
montaż elementu znajdu-
jącego się przy szczycie 
górnym oraz wspornika 
elementu przy szczycie 
dolnym.

Opcjonalnie dostępna jest 
wersja Puro z zabezpie-
czeniem bocznym na całej 
długości, zapewniającym 
maksymalne bezpieczeń-
stwo.

Zabezpieczenie boczne MultiFlex+ 
Niezawodne bezpieczeństwo i prosta obsługa
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Aktywizacja pacjenta na wczesnym etapie leczenia ma pozytywny 
wpływ na jego powrót do zdrowia. Badania wykazały, że pobyt 
w klinice ulega skróceniu o ponad 3 dni, a ilość podawanych środ-
ków przeciwbólowych i uspokajających jest znacznie ograniczana, 
jeśli pacjent powróci do pozycji siedzącej albo stojącej tak szybko, 
jak to możliwe.

Puro oferuje wiele funkcji ułatwiających osiągnięcie tego celu. 
Segmentowe zabezpieczenie boczne MultiFlex+ pozostawia wiele 
wolnego miejsca w obszarze szczytu dolnego, umożliwiając 
swobodne wchodzenie na łóżko i schodzenie z niego. Opcjonalnie 
wspornik środkowy może służyć jako element pomocniczy o ergo-
nomicznym kształcie.

Szeroki, płynny zakres regulacji wysokości łóżka zapewni optymal-
ną pozycję do wstawania, niezależnie od wzrostu pacjenta. 

Środkowe mocowanie MultiFlex+ można ustawić bez trudu.

Jeśli zabezpieczenie boczne znajduje się jedynie przy szczycie 
górnym, pacjenci będący na najlepszej drodze do wyzdrowienia 
mogą swobodnie opuszczać łóżko.

W pozycji pionowej mocowanie służy jako stabilny element 
pomocniczy do podciągania się albo podpierania. 

Łóżko Puro można w dowolnym momencie 
przemieścić do wysokości zapewniającej  

ergonomiczną pozycję aktywizującą.

Wspomaganie przy 
aktywizacji pacjenta

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Dalsze korzyści wynikające  
z wczesnej aktywizacji  
pacjenta
•    Zmniejszone ryzyko zachorowania na  

zakrzepicę żył głębokich, zapalenie płuc  
oraz infekcje dróg moczowych

•    Złagodzenie bólu

•    Ograniczone uczucie wyczerpania i delirium

•    Skrócenie okresu oddychania wspomaganego 
respiratorem

Źródło: Kalisch BJ, Lee S, Dabney BW. Outcomes of  
inpatient mobilization: a literature review. J Clin Nurs.  
2014;23(11 -12):1486 -1501
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Do bezpiecznego sterowania łóżkiem Puro potrzebne są jedynie 3 przyciski umieszczone 
na pilocie LCD. Wszystkie funkcje można intuicyjnie wybrać z poziomu podświetlanego 
wyświetlacza. Dostępne są przy tym 3 poziomy obsługi dla pacjentów, opiekunów i per-
sonelu technicznego. Opiekunowie mogą przykładowo zablokować niektóre funkcje dla 
pacjentów, przy czym dzięki EasyCare funkcje te będą dostępne dla opiekunów na innym 
poziomie obsługi. 

•    Prosta obsługa także dla pacjentów z ograniczonymi zdolnościami
•    Łatwa zmiana poziomów obsługi poprzez magnes odblokowujący znajdujący  

się z boku łóżka
•    Praktyczne funkcje diagnostyczne i serwisowe dla personelu technicznego ułatwiają 

konserwację łóżka
•    Możliwość selektywnej blokady funkcji
•    Konfiguracja pilota zgodnie z potrzebami pacjenta

Z poziomu podświetlanego wyświetla-
cza wszystkie funkcje można wybrać za 
pomocą zaledwie 3 przycisków.

Funkcja EasyCare pozwala 
opiekunom na natychmia-
stowe korzystanie z opcji 
regulacyjnych, zablokowa-
nych dla pacjentów.

•    Pilot z wyświetlaczem LCD zawiera 3 poziomy 
obsługi dla pacjentów, opiekunów i persone-
lu technicznego.

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

•    Dzięki funkcji EasyCare tymi opcjami można 
zarządzać na poziomie dostępnym dla opie-
kunów, bez modyfikacji statusu blokady dla 
pacjenta. Wiąże się to z ogromną oszczędno-
ścią czasu opiekunów i dodatkowo zwiększa 
bezpieczeństwo. 

EasyCare to  
gwarancja  
dostępności  
wszystkich opcji  
dla opiekunów

Za pomocą pilota z wyświetlaczem LCD 
pacjenci mogą wyregulować łóżko do 
wygodnej pozycji fotelowej.

Zmiany poziomów obsługi dokonuje się 
za pomocą magnesu odblokowującego.

Dzięki uchwytowi umieszczonemu na 
wsporniku środkowym pilot będzie 
zawsze pod ręką.

Dzięki własnemu pozio-
mowi obsługi opiekunowie 
mogą bez ograniczeń korzy-
stać ze wszystkich możliwo-
ści, jakie daje Puro.

Odblokowanie funkcji

Prosta koncepcja obsługi 
Pilot LCD z 3 przyciskami

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

EasyCare odciąża  
opiekunów

Bez
EasyCare

Cz
as

Z
EasyCareLCD

Prosta
obsługa
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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. Stiegelmeyer stale rozwija te 
systemy pod nazwą „e-help”. Priorytetem 
jest system Out-of-Bed. Czujnik obciążenia 
umieszczony w oparciu pleców wyczuwa, 
kiedy pacjent opuszcza 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 może uruchamiać także 
nieoślepiające oświetlenie pod łóżkiem.

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

Cyfrowe systemy wsparcia 
„e-help” zadba o bezpieczeństwo i odciąży personel

Sen, aktywizacja, opieka
Łóżko Puro zawsze jest na właściwej wysokości

Podczas regulacji wysokości Puro w wersjach brevo 
oraz brevo lino automatycznie zatrzymuje się w pozy-
cji środkowej, czyli na wysokości 41 cm. Ta wysokość 
umożliwia wielu osobom przyjęcie ergonomicznej 
pozycji siedzącej, z której mogą wstać bez dużego 
wysiłku. We wszystkich wersjach Puro tę wysokość 
można wybrać z poziomu pilota, a także dostosować 
do indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku pacjentów zagrożonych 
upadkiem, na czas snu zaleca się obniżenie łóżka Puro 
do najniższej możliwej pozycji. Jeśli pacjent zdecydu-
je się na wstanie z łóżka, zawsze zapewniony będzie 
kontakt stóp z podłogą, a tym samym pobudzenie re-
ceptorów. W razie upadku niewielka wysokość  ochroni 
pacjenta przed urazami.

Zgięty kręgosłup szybko prowadzi do niekorzystnych 
skutków dla zdrowia. Chociaż to powszechna wiedza, 
opiekunowie na co dzień pracują w pochylonej pozycji. 
Podniesienie łóżka Puro na wysokość bioder wymusi 
ergonomiczną, wyprostowaną postawę ciała.

Opracowujemy  
indywidualne  
rozwiązania dla 
Smart Hospital
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Łóżko Puro zostało skonstruowane w sposób zapewniający odczu-
walną pomoc w wielu sytuacjach dnia codziennego. Lekarze czy 
opiekunowie potrzebują szybkiego dostępu do głowy czy nóg pa-
cjenta? W kilka sekund można zdemontować szczyt górny i dolny. 
Szczyty łóżka są wyposażone w bezpieczne połączenia wtykowe, 
które można łatwo odblokować jednym ruchem ręki.

W podobnie prosty sposób opiekunowie mogą odblokować zin-
tegrowane przedłużenie łóżka o długości 28 cm i wysunąć je przy 
szczycie dolnym. Dzięki temu wysocy pacjenci będą mogli cieszyć 
się większą przestrzenią i wygodą. Inne praktyczne szczegóły 
i opcje wyposażenia to:

•    Skrzynka blokująca albo moduł obsługi na życzenie zamontowa-
ne w standardowej półce na pościel

•    Nowoczesne zintegrowane albo podwójne kółka dla wyjątkowej  
manewrowości

•    Stożki odbojowe pomagają uniknąć uszkodzeń podczas regula-
cji wysokości, np. w przypadku ustawienia pod parapetem

Przyciski odblokowujące szczyty są łatwo dostępne, a jedno-
cześnie chronione przed przypadkową aktywacją. Rolki i stożki 
odbojowe chronią Puro przed uszkodzeniami w wyniku kolizji.

Szczyty można odblokować i zdjąć w przeciągu kilku sekund, 
uzyskując tym samym lepszy dostęp do pacjenta.

Opcjonalne 5. kółko umożliwia opiekunom
precyzyjne manewrowanie łóżkiem.

Za pomocą opcjonalnego modułu obsługi zintegrowanego w pół-
ce na pościel można wygodnie zarządzać funkcjami regulacyjnymi.

Przedłużenie łóżka zwiększa długość leża do 228 cm –  
zapewnia to wiele miejsca dla wysokich pacjentów.

Praktyczne szczegóły 
Pomoc w wielu codziennych sytuacjach

Dzięki dokładnej obserwacji rynku i intensywnym badaniom przedsiębiorstwo 
Stiegelmeyer wypracowało szeroki zestaw kompetencji z zakresu sterowno-
ści łóżek szpitalnych. Sprawia to, że dzięki konfigurowalnemu w momencie 
zakupu kółku łóżko Puro zyskuje świetną manewrowość, łatwą sterowność 
i bezpieczną stabilność kierunkową. W przypadku wersji standardowej oraz 
wersji lino wyjątkowo krótki rozstaw osi dodatkowo optymalizuje manewro-
wość. Dla tych wersji dostępne jest również opcjonalne 5. kółko zapewniające 
wyjątkowe korzyści:

•    Wysoka stabilność podczas transportu pacjentów, niezależnie od tego,  
czy opiekun steruje łóżkiem od strony szczytu górnego czy dolnego

•    Zmniejszony wysiłek podczas manewrowania łóżkiem w wąskim  
pomieszczeniu

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Korzyści płynące 
z zastosowania  
5. kółka

W przypadku szybkiego przejazdu 
przez zakręt na pacjenta mogą 
oddziaływać duże siły odśrodkowe. 
Piąte kółko pełniące rolę kółka 
kierującego zapewnia jeszcze efek-
tywniejsze pozostawanie Puro na 
torze jazdy i zapobiega odtoczeniu 
się łóżka na bok.
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Bezpieczna higiena i efektywna walka z wieloodpornymi czynnikami chorobotwórczymi stały się priorytetem wśród pracowników szpita-
li. Gruntowne, a jednocześnie proste czyszczenie łóżek pozwala sprostać temu wyzwaniu. Zastosowanie inteligentnego designu umoż-
liwiło znaczące uproszczenie ręcznego czyszczenia i dezynfekcji łóżka Puro. Duże powierzchnie, przewody zintegrowane w ramie łóżka 
i swobodny dostęp do wszystkich obszarów sprawiają, że wszystkie zabrudzenia można usunąć z dużą precyzją. Rezygnacja z teleskopo-
wych słupków w przypadku zabezpieczeń bocznych na całej długości dodatkowo zmniejsza liczbę szczelin zagrożonych gromadzeniem 
się zanieczyszczeń.

Coraz szybsza rotacja pacjentów w szpitalach sprawia, że pracownicy mają mniej czasu na 
przygotowanie łóżek. Z tego powodu muszą pracować efektywniej, jednak bez najmniej-
szych kompromisów w zakresie jakości. Wersja Puro dostosowana do czyszczenia maszy-
nowego, spełniająca wymagania wysokiego stopnia ochrony IPX6W, to idealna pomoc.
Nasze ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie maszynowego czyszczenia łóżek 
szpitalnych znalazło odzwierciedlenie w projekcie łóżka Puro. Dzięki konstrukcji ramy 
składającej się z profili zamkniętych ten model znakomicie zachowuje się w trudnych 
warunkach występujących podczas automatycznej dekontaminacji. Stiegelmeyer testuje 
proces mycia łóżek we współpracy ze znanymi producentami urządzeń czyszczących.

•    Szybkoschnące materiały i kształt pozwalający na odprowadzanie wody przyspieszają 
proces czyszczenia

•    Żmudne, ręczne czyszczenie staje się zbędne, dzięki czemu pracownicy mogą wykony-
wać inne zadania

•    Na życzenie serwis Stiegelmeyer opracuje wspólnie z Państwem plan czyszczenia łóżek 
dostosowany do potrzeb

Zintegrowanie przewodów 
w ramie łóżka pozwoliło na 
uniknięcie wnęk, w których 
mogłyby osadzać się zabru-
dzenia.

Czyszczenie podzespołów 
o dużej powierzchni jest pro-
ste i wyjątkowo precyzyjne.

Niezbędne wolne przestrze-
nie zostały wymierzone 
w taki sposób, aby można 
było do nich łatwo dotrzeć 
podczas czyszczenia. 

Czyszczenie automatyczne 
Łóżka dostosowane do mycia maszynowego to  
bezpieczeństwo i pomoc dla pracowników

Innowacyjny design dla bezpiecznej higieny 
Zastosowanie płaskich powierzchni ułatwia czyszczenie

Czyszczenie
maszynowe
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Poziom pilota LCD przeznaczony dla personelu 
technicznego pomaga podczas przeglądów 
i konserwacji.

Bezpieczeństwo, wydajność i łatwość obsługi łóżka Puro 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 sterownik i akumulator. Wystarczy zaledwie kilka ruchów, aby 
serwisanci mogli wykonać niezbędne prace konserwacyjne i naprawcze  
przy tych podzespołach. Więcej zalet:

•    Specjalny poziom obsługi na pilocie LCD, przeznaczony dla personelu  
technicznego, zapewnia pomocne opcje diagnostyczne i serwisowe

•    Podczas przemieszczania łóżka pilot znajduje się  
w mocowaniu, dzięki czemu jest chroniony  
przed uszkodzeniami

•    Połączenie wtykowe pilota jest łatwo  
dostępne na wypadek konieczności  
wymiany pilota LCD

•    Na zabezpieczeniu bocznym nie znajdują  
się żadne łamliwe haczyki służące do  
mocowania pilota

Wyposażenie i opcje

Wszystkie elektroniczne podzespoły  
łóżka są łatwo dostępne. Dzięki temu  

serwisanci oszczędzają do 20 minut  
podczas prac konserwacyjnych.

Kilka ruchów wystarczy, aby serwisanci prze-
prowadzili prace konserwacyjne na sterowniku  

i akumulatorze. Opcjonalnie dostępny jest 
wytrzymały, trwały akumulator litowo-jonowy, 
który trzeba wymieniać zdecydowanie rzadziej 

niż standardowe akumulatory.

Serwis i konserwacja 
Wsparcie dla personelu technicznego

Wymiary i zakresy regulacji

Szerokości łóżek

•  Wersje modelu standard i brevo  
Wymiary zewnętrzne 103,5 × 218,5 cm 
Leże (wymiary materaca) 90 × 200 cm

•  Wersje modelu lino i brevo lino 
Wymiary zewnętrzne 99,5 × 214,5 cm 
Leże (wymiary materaca) 87 × 200 cm

Wysokości leża

•  Wersje modelu Standard i lino 
Zakres regulacji wysokości przy kółkach 150 mm  
ok. 35 – 91 cm, przy rolkach Linea 150 mm 32 – 88 cm

•  Wersje modelu brevo i brevo lino 
Zakres regulacji wysokości przy kółkach Linea 125 mm  
28 – 84 cm, przy rolkach Linea 150 mm 30 – 86 cm

Szczyt górny i dolny

Design Rondo

• Z eloksalowanych profili aluminiowych 
• Wymienny boczny profil ochrony krawędzi   
• Możliwość całkowitego wyjęcia szczytu górnego i dolnego    
• Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyjęciem
• Dekory z kolekcji Resopal od Stiegelmeyer

Design Stelo

• Z wytrzymałych profili ze stali szlachetnej 
• Możliwość całkowitego wyjęcia szczytu górnego i dolnego
• Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyjęciem
• Dekory z kolekcji Resopal od Stiegelmeyer

Zabezpieczenia boczne

Zabezpieczenie boczne - MultiFlex+

• Wysokość ochronna 42 cm wzdłuż całego leża
• Możliwość ustawienia różnych pozycji pośrednich 
•  Możliwość obniżenia poprzez odblokowanie jedną ręką
• Ochrona krawędzi na całej długości

• Wraz z podporą aktywizującą
•  Bezpieczne poprowadzenie przewodów poprzez kanał 

prowadzący zabezpieczenia bocznego i chroniony 
uchwyt na pilot

Zabezpieczenie boczne na całej długości

• Wysokość ochronna 42 cm wzdłuż całego leża
• Możliwość ustawienia różnych pozycji pośrednich
• Ochrona krawędzi na całej długości
• Z przesuwnym uchwytem na pilota z wyświetlaczem LCD

Leża

Leże higieniczne

• Wykonane z polipropylenu
• Możliwość demontażu poszczególnych elementów
• Kształt pozwalający na odprowadzanie wody
• 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

• Wykonane ze stali
• Wyjątkowo wytrzymałe i trwałe
• Możliwość demontażu poszczególnych elementów
• Nadaje się do czyszczenia maszynowego
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1) Opcja niedostępna w przypadku wersji lino

Kółka jezdne

Kółko zintegrowane

• Ø 150 mm
• Wysokość leża w wersji Standard i lino: ok. 35 – 91 cm

Podwójne kółko jezdne Steinco

• Ø 150 mm
• Wysokość leża w wersji Standard i lino: ok. 35 – 91 cm

Podwójne kółko jezdne Linea

• Ø 150 mm
• Wysokość leża w wersji Standard i lino: ok. 32 – 88 cm
• Wysokość leża w wersji brevo i brevo lino: ok. 30 – 86 cm 
• Ø 125 mm
• Wysokość leża w wersji brevo i brevo lino: ok. 28 – 84 cm

Dźwignie hamulca

Dźwignia hamulca

• Odlew ciśnieniowy, chromowany
• Powierzchnie o neutralnej kolorystyce
• Dostępne dla wszystkich wersji modelu 

Dźwignia hamulca z oznakowaniem kolorystycznym

• Odlew ciśnieniowy, chromowany
• Powierzchnie oznaczone kolorystycznie
• Dostępne dla wszystkich wersji modelu

Krążki odbojowe

Tworzywo sztuczne

• Ø 100 mm, Ø 60 mm w wersji lino  
• Materiał pełny o dużej obciążalności
• Materiał: poliamid (PA6)
• Ze stożkiem odbojowym

Universal 1)

• Ø 100 mm
• Działanie w pionie i w poziomie
• Materiał: poliamid (PA6)
• Ze stożkiem odbojowym

Elementy obsługi

Pilot LCD

• 3 poziomy obsługi (pacjent, opiekuni, personel techniczny)
• Szerokie możliwości nastawy i blokowania w trybie normalnym i w sytuacjach awaryjnych
• Bezpośrednia analiza błędów z poziomu personelu technicznego

Skrzynka blokująca

• Zamocowana w półce na pościel
• Służy do blokowania grup funkcji
• Ustawianie pozycji z opuszczoną głową

Moduł obsługi

• Blokowanie i obsługa wszystkich poszczególnych funkcji
• Ustawienia awaryjne
• Funkcje pamięci

Pilot satelita

• Proste mocowanie do oparcia pleców
• Indywidualna regulacja przez pacjenta z poziomu elastycznego ramienia
• Duże symbole i łatwy dostęp

Pedał

• Łatwa regulacja wysokości łóżka stopą
• Dostępne dla wszystkich wersji modelu

e-help – cyfrowe systemy wsparcia

System Out-of-Bed

• Wybór czasu reakcji sygnału (4 opcje)
•  Możliwość wyboru automatycznej aktywacji oświetlenia 

pod łóżkiem
•  Obsługa i aktywacja za pomocą oddzielnego pilota

•  Możliwość podłączenia do istniejących 
powiadamiających systemów świetlnych poprzez 
otwarte złącza (więcej informacji w instrukcji obsługi) 

Oświetlenie pod łóżkiem

• Możliwość aktywacji z poziomu pilota LCD
•  Automatyczne włączenie po osiągnięciu najniższej pozycji leża i dodatkowo  

przy wysokości 41 cm w przypadku wersji brevo

Sygnał hamowania

•  Sygnał akustyczny wydawany przy niewyciągniętej wtyczce i zwolnionym hamulcu, co chroni przed uszkodzeniami  
i niezamierzonym odtoczeniem się łóżka

Dodatkowe wyposażenie

Szyna standardowa

• Po stronie czołowej albo z boku, pod oparciem pleców

Wskazanie kąta oparcia pleców i pochylenia

• Wskazanie przy 15°, 30°, 45°, 60° oraz kącie maksymalnym
• Zatrzymanie pośrednie przy 30° (możliwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb)
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Wyposażenie i opcje
Puro Standard Wersja lino Wersja brevo Wersja brevo lino

Wysokości leża
Standardowy zakres regulacji ✓ ✓ – –

Regulacja do pozycji niskiej – – ✓ ✓

Szerokości łóżka
103,5 cm; materac 90 cm ✓ – ✓ –

99,5 cm; materac 87 cm – ✓ – ✓

Zabezpieczenia boczne
Na całej długości ✓ ✓ ✓ ✓

MultiFlex+ O O O O

Design szczytów górnych i dolnych
Rondo ✓ ✓ ✓ ✓

Stelo O O O O

Kolory podstawowe
Kryształowa biel NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓

Srebrny zbliżony do RAL 9006 O O O O

Odkażanie, stopień ochrony
Czyszczenie ręczne, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓

Czyszczenie maszynowe, IPX6W O O O O

Leża
Leże higieniczne (polipropylen) ✓ ✓ ✓ ✓

Leże higieniczne (polipropylen) do systemu pasów O O O O

Leże z tworzywa sztucznego do systemu pasów O O O O
Leże ze stalowej kratki  
(z możliwością demontażu albo bez tej możliwości) O O O O

Rolki odbojowe ze stożkiem
4 × tworzywo sztuczne, obwodowe ✓ ✓ ✓ ✓

4 × uniwersalne, obwodowe O – O –
2 × uniwersalne po stronie szczytu górnego,  
2 × tworzywo sztuczne po stronie szczytu dolnego O – O –

Pionowa rolka odbojowa po stronie czołowej – O – O

Kółka jezdne
Kółko zintegrowane Ø 150 mm ✓ ✓ – –

Podwójne kółko jezdne Steinco Ø 150 mm O O – –

Podwójne kółko jezdne Linea Ø 150 mm O O O O

Podwójne kółko jezdne Linea Ø 125 mm – – ✓ ✓

5. kółko
Podwójne kółko jezdne Ø 125 mm O O – –

Kółka z powłoką antystatyczną
1 kółko ✓ ✓ ✓ ✓

2 kółka O O O O

4 kółka O O O O

5 kółek O O – –

Dźwignia hamulca
2 × odlew ciśnieniowy, chromowany ✓ ✓ ✓ ✓
2 × odlew ciśnieniowy,  
chromowany z kolorowym oznaczeniem O O O O

4 × odlew ciśnieniowy,  
z kolorowym oznaczeniem i bez oznaczenia O O O O

Pozycja kółek kierujących
Przy szczycie górnym, po prawej stronie ✓ ✓ ✓ ✓

Przy szczycie górnym, po lewej stronie O O O O

Przy szczycie dolnym, po prawej stronie O O O O

Przy szczycie dolnym, po lewej stronie O O O O

Środek łóżka O O – –

Puro Standard Wersja lino Wersja brevo Wersja brevo lino

Elementy obsługi
1 pilot z wyświetlaczem LCD ✓ ✓ ✓ ✓

2 piloty z wyświetlaczem LCD O O O O

Pilot standardowy1) O O O O

Skrzynka blokująca w półce na pościel O O O O

Moduł obsługi w półce na pościel O O O O

Pedał O O O O

System Out-of-Bed
Tak O O O O

Tak, wraz z oświetleniem pod łóżkiem O O O O

Dodatkowe wyposażenie
Szyna znormalizowana po stronie głowy O O O O

Szyny znormalizowane boczne pod oparciem O O O O

Amortyzacja oparcia pleców O O O O

Półka na pościel ✓ ✓ ✓ ✓

Przedłużenie oparcia podudzia O O O O

Przedłużenie łóżka ✓ ✓ ✓ ✓

Wyposażenie elektroniczne
Sygnał hamowania O O O O

Oświetlenie pod łóżkiem O O O O

Pilot satelita O O O O

Wskaźnik kąta oparcia pleców na pilocie LCD O O O O

Akumulator
Akumulator ołowiowo-kwasowy ✓ ✓ ✓ ✓

Akumulator litowo-jonowy O O O O

Dane techniczne
Puro Standard Wersja lino Wersja brevo Wersja brevo lino

Wymiary i masy
Wymiary zewnętrzne 103,5 × 218,5 cm 99,5 × 214,5 cm 103,5 × 218,5 cm 99,5 × 214,5 cm

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

Przedłużenie łóżka 28 cm 28 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 – 53 cm

Kompensacja długości oparcia pleców 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Bezpieczne obciążenie robocze 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg

Maksymalna masa pacjenta około 220 – 250 kg około 220 – 250 kg około 220 – 250 kg około 220 – 250 kg

Prześwit pod postawą łóżka 16,9 cm 16,9 cm 14,3 cm 14,3 cm
Prześwit pod podstawą do podłogi  
w przypadku kółka Linea Ø 150 mm 14,1 cm 14,1 cm 16,8 cm 16,8 cm

Masa całkowita ok. 155 kg ok. 155 kg ok. 155 kg ok. 155 kg
Wysokość ochronna zabezpieczeń 
bocznych 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Zakresy regulacji
Pochylenie do pozycji  
z opuszczoną głową 17° 17° 17° 17°

Pochylenie do pozycji  
z opuszczonymi nogami 17° 17° 16° 16°

Wysokość leża ok. 35 – 91 cm ok. 35 – 91 cm ok. 28 – 84 cm ok. 28 – 84 cm
Wysokość leża 
z kółkami Linea Ø 150 mm ok. 32 – 88 cm ok. 32 – 88 cm ok. 30 – 86 cm ok. 30 – 86 cm

Kąt oparcia pleców 70° 70° 70° 70°

Kąt oparcia ud 40° 40° 40° 40°

Pozycja podniesionych nóg 16° 16° 16° 16°
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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


