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Sairaalasängyn on nykyään täytettävä korkeat vaatimukset useilla eri osa-alueilla. 
Levollinen uni, helppokäyttöisyys, potilaiden mobilisoinnin tukeminen ja turvallinen 
hygienia ovat vain muutamia asioita, joiden kohdalla voidaan oikeutetusti odottaa 
laatua. Siksi Puro on ”enemmän kuin vain sänky”. Se tuo suurta helpotusta kaikkien 
osastojen arkeen. Potilaat ja hoitajat hyötyvät tämän mallin tuomista eduista, sillä se 
parantaa huomattavalla tavalla elämänlaatua jokapäiväisissä toimissa. Puro-sängyn
tyylikäs muotoilu puolestaan parantaa potilashuoneiden yleisilmettä.

Puro-sängyssä ja sen räätälöidyissä malliversioissa heijastuu Stiegelmeyerin yli 115-vuo-
tinen kokemus. Perheyrityksemme on toiminut alusta alkaen teknisenä edelläkävijänä 
sairaalasänkyjen ja hoitovuoteiden kehityksessä. Olemme jatkuvassa kanssakäymisessä 
asiakkaidemme kanssa ja huomioimme heidän toiveensa ja tarpeensa. Tämä menestyk-
sekäs yhteistyö on johtanut Puro-sairaalasängyn kohdalla vakuuttaviin tuloksiin. 

Selkeät edut
Tulevaisuuden tekniikkansa ansiosta Puro-sairaalasänky helpot-
taa sairaalan arkea useissa tilanteissa. Intuitiivisella LCD-käsioh-
jaimella varustettu ohjausjärjestelmä tarjoaa potilaille, hoitajille ja 
teknikoille juuri niitä toimintoja, joita he tarvitsevat. Sängyn kaksi-
osaisen MultiFlex+-sivulaidan käyttö on hiljaista ja helppoa, ja se 
tukee potilaan mobilisointia. Sileäpintainen muotoilu mahdollis-
taa helpon ja perusteellisen puhdistuksen.

Luotettavaa palvelua
Stiegelmeyerin asiakaspalveluun voi aina luottaa. Takaamme 
varaosien saatavuuden 15 vuoden ajan sängyn oston jälkeen ja 
tarjoamme tarkastus-ja kunnossapitopalveluja. Huoltoteknikko-
jemme tiivis verkosto mahdollistaa sen, että vältytään sänkyjen 
huollosta aiheutuvilta käyttökatkoksilta.

Puro 
Enemmän kuin vain sänky

Puro – vakiomalli
Perusmalli
•    Korkeudensäätö: 

32−91 cm (pyöristä riippuen)

•    Joustava sänky: 
- ulkomitat 103,5 x 218,5 cm 
- LCD-käsiohjain, jossa vain 3 painiketta ja 
   valaistu näyttö 
- digitaaliset valvontajärjestelmät saatavana  
   lisävarusteena 
- valittavana erilaisia päätyjä ja pintalaatuja 

Sivu 6

Puro – lino-malli
Kapea sänky
•     Korkeudensäätö: 

32−91 cm (pyöristä riippuen)

•     Ihanteellinen pieniin tiloihin: 
- pienet ulkomitat (vain 99,5 x 214,5 cm) helpottavat  
   siirtämistä pienissä tiloissa 
- makuutason koko 87 x 200 cm 
- helposti siirrettävissä kapeilla käytävillä 
 
 

Sivu 7

Puro  – brevo-malli
Matala sänky
•     Korkeudensäätö: 

28−86 cm (pyöristä riippuen)

•    Putoamisen ennaltaehkäisy: 
- matala sänky tarjoaa turvallisuutta ilman  
   liikkumisvapautta rajoittavia toimenpiteitä 
- ihanteellinen kaksiosaisella 
   MultiFlex+-sivulaidalla varustettuna 

 

 

Sivu 8

Puro  – brevo lino-malli
Kapea ja matala sänky
•    Korkeudensäätö: 

28−86 cm (pyöristä riippuen)

•    Monipuolisuutta sairaalan arkeen: 
-  mallissa yhdistyvät kapeat ulkomitat laaja  

korkeudensäätöalue Brevo Lino-malleissa 
 
 
 
 

Sivu 9

Kaikki mallit  
yhtenäisellä
tai kaksiosaisella
sivulaidalla
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Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

260 kg

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Puro-sängyssä yhdistyvät kaikki edut, jotka helpottavat potilaiden 
ja hoitajien arkea: sänkyyn ja sängystä nousemista helpottava ja 
ergonomisen työskentelyasennon mahdollistava suuri korkeu-
densäätöalue, moderni LCD-käsiohjain sekä valinnaisesti joko 
yhtenäinen tai kaksiosainen MultiFlex+-sivulaita, jota on helppo 
käyttää jopa kiireen keskellä. 

•     Soveltuu suuren turvallisen kuormitettavuuden ansiosta myös 
painaville, enintään 250 kg painaville potilaille

•      Sänky sisältää integroidun, 28 cm:n pidennysosan pitkille 
ihmisille

•     Selkeä muotoilu ja helposti ulottuvilla olevat osat helpottavat 
puhdistamista ja kunnossapitoa

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Sairaalasänkyjen siirtäminen on usein ongelmallista. Käytävät ovat 
ahtaita eikä niihin mahdu kahta sänkyä vierekkäin ja oviaukot ovat 
kapeita. Yhden sängyn saaminen pois monen hengen huoneista 
vaatii aina kaikkien sänkyjen siirtämistä. Tässä lino-mallin suuret 
edut tulevat esiin, sillä 4 cm vakiomallia pienemmän leveyden 
ansiosta sen kokonaisleveys on vain 99,5 cm. 

•      87 x 200 cm:n suuruinen makuutaso tarjoaa potilaalle riittävän 
paljon mukavuutta

•      Henkilökohtaisten mieltymysten mukaan valittavana olevat 
integraalipyörät, Steinco-kaksoispyörät ja Linea-kaksoispyörät 
takaavat hyvän liikuteltavuuden

Puro – vakiomalli 
Ihanteellinen sänky nopeaan toipumiseen

Puro – lino-malli 
Kapea sänky ahtaisiin tiloihin

Sängyn
pidennys e-help

LCD
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Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro linoUlkomitat/korkeudensäätöalue: Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Miten putoamisvaarassa olevia potilaita voi suojata parhaiten 
rajoittamatta heidän vapauttaan ja liikkuvuuttaan? Yksi vakuutta-
vimmista vastauksista tähän on matala sänky. Brevo-mallin voi 
laskea 28 cm:n korkeudelle, joten loukkaantumisriski on pieni 
potilaan pudotessa sängystä. Jos potilas haluaa nousta ylös sän-
gystä, hän voi valita miellyttävän korkeuden LCD-käsiohjaimella.

•    Korkeudensäätöalue 28−86 cm
•    Ergonomisesti ihanteellinen työskentelykorkeus alhaisesta 

matalimmasta asennosta huolimatta
•     Kaksiosaisella MultiFlex+-sivulaidalla varustettuna saavutetaan 

turvallisuuden ja liikkumisvapauden ihanteellinen tasapaino

Potilaiden keskimääräinen sairaalassaoloaika on lyhenemään 
päin. Siksi sänkyjen on sovelluttava potilaiden nopeaan vaihtumi-
seen. Sänkyjen käyttöpaikka ja sitä kohtaan asetetut vaatimukset 
voivat muuttua hetkessä. Lino- ja brevo-mallien yhdistelmällä 
käytössäsi on ihanteellinen sänky jokaiseen tilanteeseen.  

•    Kapea ja matala sänky, jonka kokonaisleveys  
on 99,5 cm ja alakorkeus 28 cm

•    Helppo käsitellä pidempiä matkoja siirrettäessä
•    Suojaa putoamisvaarassa olevia potilaita ilman  

liikkumisvapautta rajoittavia toimenpiteitä
•    Ergonominen työskentelykorkeus 86 cm:iin asti 

Puro – brevo-malli 
Matala vuode putoamisen ennaltaehkäisyyn

Puro – brevo lino -malli 
Kapea ja matala sänky
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Jos hyvästä liikuteltavuudesta huolimatta tapahtuu törmäyk-
siä, integroidut puskurirullat ja puskurikartiot estävät sängyn ja 
seinien vahingoittumisen. LCD-käsiohjaimelle on käytännöllinen 
pidike, joka suojaa sitä vaurioilta.
Kodikkaiden väri- ja puupintavaihtoehtojen avulla Puro-sairaala-
sänky voidaan sovittaa osaston sisustustyyliin sopivaksi.

Puro-sairaalasänky vakuuttaa kauniilla ulkonäöllään, erinomaisilla hygieniaominaisuuksillaan ja hyvällä suojallaan vaurioita vastaan. 
Sen sileät pinnat viestivät suoraviivaista tyylikkyyttä sekä arvokkuutta. Valittavana olevat Rondo- ja Stelo-päädyt ovat niin matalat,  
että potilas näkee ympärilleen tai ulos ikkunasta esteettä.

Integroidut puskurikartiot estävät sän-
kyä törmäämästä kulmiin ja nurkkiin.

Erimalliset lukituspolkimet sulautuvat 
sängyn ulkoasuun ja mahdollistavat 
pyörien nopean keskuslukituksen.

LCD-käsiohjain sijaitsee siirtämisen ai-
kana turvallisessa, suojatussa paikassa.

Rondo-päädyssä olevan työntökahvan 
tyylikäs ja kaareva kiinnityskohta luo 
miellyttävän vaikutelman.

Stelo-pääty on suojattu iskujen aiheut-
tamilta vaurioilta kestävillä, ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetuilla 
tolpilla.

Tyylikäs ja käytännöllinen 
Puro-sairaalasängyn tulevaisuuden muotoilu

Puro-sairaalasängyn tasainen ja  
suoraviivainen muotoilu ihastuttaa 
pelkistetyllä tyylikkyydellään
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Kaksiosaiset sivulaidat suojaavat potilasta putoa-
miselta, mutta jättävät kuitenkin riittävästi tilaa 
esteettömään ylösnousemiseen. Myös innovatiiviset 
MultiFlex+-sivu-laidat vastaavat näihin tarpeisiin erin-
omaisesti. Lisäksi ne ovat erittäin helppokäyttöiset. 
Ylemmässä kaiteessa olevan käytännöllisen vapautus-

mekanismin ansiosta sivulaitoja voi käyttää yhdellä 
kädellä. Mobilisointituet laskeutuvat automaattisesti 
ja pehmeästi sängyn pituussuuntaisesti. Potilas näkee 
esteettä ympärilleen myös silloin, kun kaikki elementit 
ovat ylösnostettuina.

Ylemmässä kaiteessa olevan käytännöllisen  
vapautusmekanismin ansiosta sivulaitoja  
voi käsitellä yhdellä kädellä.

Kun sivulaidat lasketaan, 
tukipalkit laskeutuvat au-
tomaattisesti ja pehmeästi. 
Kaikki tukipalkit voidaan 
nostaa ylös yksitellen.

Standardien mukainen, yli 
50 % makuutasosta kattava 
suoja saavutetaan, kun 
pääpuolen elementti ja 
jalkopään elementin tuki 
nostetaan ylös.

Puro-sairaala-sänky on
saatavana myös yhtenäisillä 
sivulaidoilla maksimaalisen 
suojan aikaansaamiseksi.

MultiFlex+-sivulaita 
Turvallinen ja helppokäyttöinen
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Potilaan varhainen mobilisointi edesauttaa hänen toipumistaan. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että sairaalassaoloaikaa voidaan 
lyhentää yli 3 päivällä ja rauhoittavien ja kipulääkkeiden tarvetta 
voidaan vähentää huomattavasti, kun potilas nousee istumaan tai 
seisomaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Puro-sairaalasänky tarjoaa tätä varten useita helpottavia toiminto-
ja. Kaksiosainen MultiFlex+-sivulaita jättää jalkopäähän runsaasti 
tilaa, joten potilas voi nousta sänkyyn ja sängystä esteettä. Halut-
taessa keskituki toimii ergonomisesti muotoiltuna nousutukena.

Sängyn suuri, portaaton korkeudensäätöalue tarjoaa kaikenko-
koisille potilaille ihanteellisen korkeuden seisomaan noustaessa.

MultiFlex+-sivulaidan keskimmäinen tukipalkki on helppo 
nostaa ylös.

Kun sivulaita on asetettu vain pääpuolelle, potilas pääsee 
vapaasti liikkeelle osana kuntoutusprosessia.

Ylösnostettuna tukipalkki toimii ylösnousun ja seisomisen
luotettavana tukena.

Puro-sänky voidaan nostaa  
ja laskea mobilisointia varten  

ergonomiselle korkeudelle.

Mobilisointia
helpottavat toiminnot

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Varhaisen mobilisoinnin  
muut edut
•    Alhainen riski sairastua syvien laskimoiden  

veritulppaan, keuhkokuumeeseen tai  
virtsatiesairauksiin

•    Kipujen lievittyminen

•    Vähemmän väsymystä ja sekavuustiloja

•    Hengityslaitteen vähäisempi tarve

Lähde: 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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Puro-sänkyä voi ohjata turvallisesti LCD-käsiohjaimen 3 painikkeella. Kaikki toiminnot  
voi valita intuitiivisesti valaistulta näytöltä. Potilaille, hoitajille ja teknikoille on omat 
käyttötasonsa. Hoitajat voivat esim. estää potilailta tietyt toiminnot, mutta käyttää niitä 
EasyCare-toiminnon avulla toisella käyttötasolla. 

•    Käyttö on helppoa myös toimintakyvyiltään rajoittuneille potilaille
•    Käyttötason voi vaihtaa sängyn sivussa olevan lukituksen avaavan magneetin avulla
•    Teknikoille tarkoitetut käytännölliset diagnoosi- ja huoltotoiminnot helpottavat sängyn  

kunnossapitoa
•    Erillinen lukitus- ja ohjaustoiminto
•    Käsiohjaimen toiminnot voidaan määrittää potilaalle yksilöllisesti

Kaikki toiminnot voidaan valita valais-
tulta näytöltä vain 3 painikkeen avulla.

EasyCare-toiminnon avulla 
hoitajat voivat heti käyttää 
potilailta lukittuja säätötoi-
mintoja.

•    LCD-käsiohjaimessa on 3 eri käyttötasoa 
potilaille, hoitajille ja teknikoille.

•    Hoitajat voivat lukita tietyt toiminnot niin, 
ettei potilas voi käyttää eikä näe niitä.

•    EasyCare-toiminnon avulla näitä toimintoja 
voidaan käyttää hoitajien käyttötasolla poti-
laan lukitustilaa muuttamatta. Tämä säästää 
hoitajien aikaa ja parantaa turvallisuutta 
entisestään. 

EasyCare tarjoaa 
hoitajille kaikki 
mahdollisuudet

LCD-käsiohjaimen avulla potilas voi siir-
tää sängyn miellyttävään istuma-asen-
toon.

Siirtyminen tasosta toiseen käy helposti 
lukituksen avaavan magneetin avulla.

Keskituessa olevan pidikkeen ansiosta 
käsiohjain on aina käden ulottuvilla.

Hoitajien käyttötasolla hoi-
tajat voivat valvoa kattavas-
ti Puro-sängyn toimintoja.

Toimintojen aktivointi

Helppo käyttökonsepti 
3 painikkeella varustettu LCD-käsiohjain

RATKAISEVASTI PAREMPI 

EasyCare helpottaa  
hoitajien työtä

ilman
EasyCare- 
toimintoa

Ke
st

o

EasyCare- 
toiminnon
kanssa

LCD
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Modernit digitaaliset valvontajärjestelmät 
auttavat vähentämään liikkumista rajoit-
tavia toimenpiteitä, suojaamaan potilaita 
ja tukemaan hoitajia erityisesti yövuoron 
aikana. Stiegelmeyer kehittää näitä ”e-hel-
p”-järjestelmiä jatkuvasti. Kaiken perusta-
na on Out-of-Bed-järjestelmä. Selkänojaan 
integroitu anturi tunnistaa, kun potilas 
nousee sängystä, ja käynnistää seuraavat 
toiminnot: 

•    makuutason alla oleva valaisin syttyy, 
mikä helpottaa ympäristön hahmotta-
mista

•    järjestelmä lähettää hoitajille ilmoituk-
sen säädetyllä viiveellä; valittavana on  
4 aikaväliä 15 sekunnista 15 minuuttiin

•    järjestelmä lähettää valo- ja äänimerkke-
jä olemassa olevan turvapuhelinlaitteis-
ton kautta.

Out-of-Bed-järjestelmä voi kytkeä vuoteen alla 
olevan häikäisemättömän valaisimen päälle.

Out-of-Bed-järjestelmän voi liittää olemassa 
olevaan turvapuhelinlaitteistoon.

Digitaaliset valvontajärjestelmät 
”e-help” lisää turvallisuutta ja helpottaa työtä

Nukkuminen, mobilisointi, hoito
Puro-sairaalasänky on aina oikealla korkeudella

Korkeudensäädön aikana Puro-sairaalasängyn brevo- 
ja brevo lino -mallit pysähtyvät 41 cm:n korkeudel-
le. Tämä korkeus on useille ihmisille ergonominen 
istuma-asento, josta on helppo nousta seisomaan 
vähäisellä voimankäytöllä. Käsiohjaimen avulla tämä 
korkeus voidaan valita kaikissa Puro-malleissa portaat-
tomasti ja sitä voi säätää yksilöllisesti.

Erityisesti putoamisvaarassa olevien potilaiden 
kohdalla Puro-sänky on suositeltavaa laskea yöksi 
matalimpaan asentoon. Mikäli potilas haluaa nousta 
yksin ylös, hänen jalkansa ovat kosketuksissa lattiaan 
ja siten reseptorien aktivoituminen on mahdollista. 
Alhainen korkeus vähentää vammoilta sängystä pudot-
taessa.

Selän kumara asento aiheuttaa nopeasti terveydellisiä 
haittoja. Vaikka tämä on yleisesti tiedossa, työskente-
levät hoitajat toistuvasti arkipäivän kiireen keskellä ku-
marassa asennossa. Kun Puro-sänky nostetaan lantion 
korkeudelle, hoitajat työskentelevät automaattisesti 
ergonomisessa asennossa.

Kehitämme  
yksilöllisiä  
Smart Hospital  
-ratkaisuja
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Puro-sairaalasänky on suunniteltu helpottamaan useita tyypil-
lisiä arkipäivän tilanteita. Onko lääkärien tai hoitajien päästävä 
nopeasti potilaan pään tai jalkojen lähelle? Tätä varten pääpuolen 
ja jalkopään päädyt voidaan irrottaa muutamassa sekunnissa. 
Päätyjen turvallisten pistoliittimien lukituksen voi avata helposti 
yhdellä käden liikkeellä.

Myös sänkyyn integroidun, 28 cm pitkän pidennysosan lukitus on 
helppo avata ja pidennysosa voidaan vetää ulos jalkopään alapuo-
lelta. Tämä tarjoaa pitkille potilaille enemmän tilaa ja mukavuutta. 
Muut käytännölliset yksityiskohdat ja lisävarusteet:

•    haluttaessa hoitajapaneelin tai ohjausyksikön integrointi  
vakiomalliseen vuodevaatetasoon

•    siirtämistä helpottavat modernit integraalipyörät tai  
kaksoispyörät

•    korkeudensäädön aikana vaurioita estävät puskurikartiot  
sängyn sijaitessa esim. ikkunalaudan alla.

Päätyjen lukituksenavauskytkimet ovat helposti ulottuvilla ja 
ne on suojattu tahattomalta käytöltä. Puskurikartiot ja puskuri-
rullat suojaavat sänkyä törmäysvaurioilta.

Potilaan lähelle pääsyn helpottamiseksi päätyjen lukituksen  
avaaminen ja irrottaminen käy hetkessä.

Lisävarusteena saatava 5. pyörä mahdollistaa 
sängyn tarkan siirtämisen.

Vuodevaatetasoon sijoitetulla optiona saatavalla  
ohjausyksiköllä hallitaan kätevästi säätötoimintoja.

Sängyn pidennysosan avulla makuutaso voidaan pidentää  
228 cm:iin, jolloin pitkille potilaille jää runsaasti tilaa.

Käytännölliset yksityiskohdat 
Helpotusta arkipäivän tilanteisiin

Intensiivisen markkinoiden seurannan ja tutkimisen avulla Stiegelmeyer 
on kerännyt kattavaa asiantuntemusta sairaalasänkyjen liikuteltavuudesta. 
Tämän ansiosta Puro-sänky tarjoaa etuja, kuten oston yhteydessä valittavan 
ohjauspyörän sijainnin, erinomaisen liikuteltavuuden, kevyen ohjauksen 
ja suuntavakauden eteenpäin työnnettäessä. Vakiomallissa ja lino-mallissa 
 käsittelyä parantaa lisäksi erityisen lyhyt pyöräväli. Näihin malleihin on saata-
vana lisävarusteena myös 5. pyörä, jonka selkeitä etuja ovat:

•    erittäin vakaa potilaiden kuljetus riippumatta siitä, kummasta päästä  
sänkyä työnnetään

•   vähäinen voimantarve käsiteltäessä sänkyä ahtaissa tiloissa.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

5. pyörän edut

Jyrkässä kaarteessa potilasta ja 
sänkyä työnnettäessä keskipa-
koisvoima voi aiheuttaa sängyn 
sivusuuntaista liukumista. Ohjaus-
pyöränä toimiva 5. pyörä pitää 
Puro-sängyn tarkasti linjassa ja 
estää sivuttaisliukumisen.
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Luotettavan hygieniakäytännön noudattaminen ja moniresistenttien mikrobien torjunta ovat nykyään keskeisiä tehtäviä sairaaloissa. 
Sänkyjen perusteellinen ja samalla helppo puhdistus auttaa selviytymään näistä haasteista. Puro-sängyn älykäs muotoilu helpottaa 
huomattavasti manuaalista puhdistusta ja desinfiointia. Suuret pinnat, sängyn runkoon integroidut johdot ja vapaa pääsy kaikkialle 
mahdollistavat epäpuhtauksien optimaalisen poistamisen. Sivulaidoista on poistettu kaikki likaa keräävät rakenteet ja kolot, mm.
sivulaitojen teleskooppipidennykset.

Yhä vilkkaamman potilasvaihtuvuuden vuoksi sairaaloille jää vähemmän aikaa sänkyjen 
puhdistamiseen. Siten työskentelyn on oltava myös tässä kohdin tehokasta – laadusta 
kuitenkaan tinkimättä. Tähän ihanteellisen mahdollisuuden tarjoaa Puro-sängyn konepe-
sun kestävä, korkean IPX6W-suojausluokituksen mukaisesti valmistettu malli.
Puro-sairaalasänky on tulos 40-vuotisesta kokemuksestamme sairaalasänkyjen koneel-
lisen puhdistuksen kehityksestä. Runkorakenteen suljettujen onteloiden ansiosta sänky 
täyttää automaattiselle puhdistukselle asetetut korkeat vaatimukset. Stiegelmeyer testaa 
sänkyjen pesun nimekkäiden valmistajien pesulaitteistoissa.

•    Nopeasti kuivuvat materiaalit ja vettä pois johtavat muodot nopeuttavat  
puhdistusprosessia

•    Voimia vaativalta manuaaliselta puhdistukselta vältytään ja työntekijöille jää  
aikaa muihin tehtäviin

•    Haluttaessa Stiegelmeyer kehittää yhdessä asiakkaan kanssa räätälöityjä  
ratkaisuja sänkyjen puhdistukseen

Sängyn runkoon integroi-
tujen johtojen ansiosta ei 
synny koloja, joihin lika 
pääsisi kerääntymään.

Sileäpintaiset osat voidaan 
puhdistaa helposti ja  
perusteellisesti.

Tarvittavat välitilat ovat 
riittävän suuria, jotta  
niiden puhdistaminen on 
mahdollista. 

Automaattinen puhdistus 
Konepesun kestävät sängyt tarjoavat korkeaa  
suojaa ja helpottavat työtä

Turvallista hygieniaa innovatiivisella muotoilulla 
Tasaiset muodot helpottavat puhdistusta

Konepesun
kestävä
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LCD-käsiohjaimen teknikoille tarkoitettu 
käyttötaso helpottaa tarkastus- ja kunnossapi-
totöitä.

Puro-sairaalasängyn turvallisuus, tehokkuus ja helppokäyttöisyys tulevat sel-
keästi esiin myös tarkastus- ja kunnossapitotoimenpiteissä. Kaikki sähköosat 
on sijoitettu siten, että ne ovat suojassa, mutta silti aina helposti ulottuvilla. 
Ohjausjärjestelmä ja akku on peitetty suojuksella, ja ne sijaitsevat pääpuolen 
päädyssä makuutason alla. Huoltoteknikot voivat siten tehdä näihin osiin 
liittyvät kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet käden käänteessä. Muut edut:

•    LCD-käsiohjaimen teknikoille tarkoitettu käyttötaso sisältää hyödyllisiä 
diagnoosi- ja huoltotoimintoja

•    LCD-käsiohjainta voi säilyttää sängyn siirtämisen aikana sille tarkoitetussa 
pidikkeessä, joka suojaa sitä vaurioilta.

•    Jos LCD-käsiohjain on vaihdettava, sen pistoke  
on helposti ulottuvilla

•    Käsiohjaimessa ei ole helposti  
rikkoontuvia ripustuskoukkuja

Varusteet ja lisävarusteet

Sängyn kaikki sähköosat ovat  
helposti ulottuvilla. Huoltoteknikoilta  

kuluu kunnossapitotöihin jopa  
20 minuuttia vähemmän aikaa.

Ohjausjärjestelmän ja akun huoltaminen on
tehty mahdollisemman helpoksi. Optiona on 

saatavana kestävä ja pitkäikäinen litiumioniak-
ku, jonka vaihtoväli on huomattavasti pidempi 

tavallisiin akkuihin verrattuna.

Huolto ja kunnossapito 
Teknikoiden työtä helpottavat tekijät

Mitat ja säätöalueet

Sängyn mitat

•   Vakiomalli ja brevo-malli  
Ulkomitat 103,5 x 218,5 cm 
Makuutaso (patjan koko) 90 x 200 cm

•  Mallit lino-ja brevo lino-malli 
Ulkomitat 99,5 x 214,5 cm 
Makuutaso (patjan koko) 87 x 200 cm

Makuutason korkeudet

•  Vakiomalli ja lino-malli 
Korkeudensäätöalue 150 mm:n pyörien kanssa  
n. 35–91 cm, 150 mm:n Linea-pyörien kanssa 32–88 cm

•  Mallit brevo-ja brevo lino-malli 
Korkeudensäätöalue 125 mm:n Linea-pyörien kanssa  
28–84 cm, 150 mm:n Linea-pyörien kanssa 30–86 cm

Päätyelementit

Rondo-malli

• varustettu eloksoiduilla alumiiniprofiileilla 
• vaihdettava reunasuojaprofiili sivulla   
• molemmat päädyt täysin irrotettavat    
• lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen
• pintalaadut Stiegelmeyerin HPL-malliston mukaan

Stelo-malli

• lujatekoiset tolpat ruostumattomasta teräksestä 
• molemmat päädyt täysin irrotettavat  
• lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen
• pintalaadut Stiegelmeyerin HPL-malliston mukaan

Sivulaidat

MultiFlex+-sivulaidat

• turvakorkeus 42 cm makuutason pohjasta mitaten
• mahdollisuus asettaa erilaisia väliasentoja
• laskettavissa alas yhdellä kädellä
• yhtenäinen reunasuojus

• sis. mobilisointituen
•  letkut voidaan sijoittaa turvallisesti sivulaitojen 

johtokanavaan ja LCD-käsiohjain on suojassa  
pidikkeessään

Yhtenäinen sivulaita

• turvakorkeus 42 cm makuutason pohjasta mitaten
• mahdollisuus asettaa erilaisia väliasentoja
• yhtenäinen reunasuojus
• siirrettävä pidike LCD-käsiohjaimelle

Makuutasot

Hygiene-makuutaso

• materiaali polypropeenia (PP)
• osat voidaan irrottaa erikseen
• vettä pois johtava muoto
• lepositeiden kiinnitysmahdollisuus optiona

Korkeapainelaminaatista valmistettu makuutaso

• materiaali korkeapainelaminaattia (HPL)
• osat voidaan irrottaa erikseen, tahattoman irrottamisen estämiseksi osien kiinnityksen varmistus optiona
• lepositeiden kiinnitysmahdollisuus
• sopii erinomaisesti konepesuun

Metalliverkkopohja

• materiaali terästä
• erityisen lujatekoinen ja kestävä
• osat voidaan irrottaa erikseen
• sopii erinomaisesti konepesuun
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1) ei saatavana lino-malliin

Pyörät

Integraalipyörä

• Ø 150 mm
• vakiomallin ja lino-mallin makuutason korkeus: n. 35–91 cm

Steinco-kaksoispyörä

• Ø 150 mm
• vakiomallin ja lino-mallin makuutason korkeus: n. 35–91 cm

Linea-kaksoispyörä

• Ø 150 mm
• vakiomallin ja lino-mallin makuutason korkeus: n. 32–88 cm
• brevo- ja brevo lino -mallin makuutason korkeus: n. 30–86 cm 
• Ø 125 mm
• brevo- ja brevo lino -mallin makuutason korkeus: n. 28–84 cm

Pyörien lukituspolkimet

Lukituspoljin

• muotoon valettu, kromattu
• astinpinnoissa neutraalit värit
• valittavana kaikille malleille 

Lukituspoljin värikoodein

• muotoon valettu, kromattu
• lukitustoimintoja opastavat värikoodit
• valittavana kaikille malleille

Puskurirullat

Muovi

• Ø 100 mm, lino-mallissa Ø 60 mm  
• erittäin kestävä umpimateriaali
• materiaali: polyamidi (PA6 nailon)
• sis. puskurikartiot

Universal-malli 1)

• Ø 100 mm
• pysty- ja vaakasuoraan toimivat
• materiaali: polyamidi (PA6 nailon)
• sis. puskurikartiot

Hallintalaitteet

LCD-käsiohjain

• 3 käyttötasoa (potilaille, hoitajille, teknikoille)
• kattavat lukitus- ja säätömahdollisuudet normaalikäyttöön ja hätätilanteita varten
• teknikoiden käyttötasolla mahdollista suorittaa virheanalyysi

Hoitajapaneeli

• kiinteästi vuodevaatetasossa
• voidaan käyttää säätöjen eri toimintoryhmien lukituksiin
• kallistus Trendelenburgin asentoon

Ohjausyksikkö

• kaikkien yksittäisten toimintojen lukitus ja käyttö
• hätätilanteiden (CPR) säätöjen asetukset
• ohjelmointi-/muistitoiminnot

Satelliitti -ohjauspaneeli

• helppo kiinnitys selkänojaan
• taipuisan varren avulla potilas voi tehdä yksilöllisiä säätöjä
• suuret kuvakkeet ja helposti käden ulottuvilla

Jalkakytkin

• mahdollistaa sängyn korkeuden säädön helposti jalalla
• valittavana kaikille malleille

e-help – digitaaliset valvontajärjestelmät

Out-of-Bed-järjestelmä

•  hälytyksen reagointiaika valittavissa neljästä 
vaihtoehdosta

•  makuutason alla olevan valaisimen voi valita syttymään 
automaattisesti

•   käyttö ja aktivointi erillisellä käsiohjaimella
•  liitettävissä muihin olemassa oleviin 

kutsujärjestelmiin avointen rajapintojen kautta 
(lisätietoa on käyttöohjeessa)    

Valaisin makuutason alla

• voidaan kytkeä päälle LCD-käsiohjaimella
•  syttyy automaattisesti, kun makuutaso on siirtynyt alimpaan asentoon sekä brevo-mallissa  

lisäksi makuutason ollessa 41 cm:n korkeudella

Pyörien lukituksen äänimerkki

•  jos pyörien lukitus avataan verkkopistokkeen ollessa pistorasiassa, järjestelmä antaa signaalin vaurioiden ja  
sängyn tahattoman liikkumisen välttämiseksi

Muut varusteet

Tarvikekisko

• päädyssä tai sivulla, selkänojan alapuolella

Selkänojan ja kallistuksen kulmamittari

• näyttää lukemat 15°, 30°, 45°, 60° ja maksimikulman
• välipysäytys 30°:n kulmassa (yksilölliset säädöt mahdollisia)
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Varusteet ja lisävarusteet
Puro Vakiomalli lino-malli brevo-malli brevo lino -malli

Makuutason korkeudet
Vakiomallinen säätöalue ✓ ✓ – –

Matalalle säädettävä – – ✓ ✓

Sängyn ulkomitat
103,5 cm, suositeltava patjakoko 90 cm ✓ – ✓ –

99,5 cm, suositeltava patjakoko 87 cm – ✓ – ✓

Sivulaidat
Yhtenäiset ✓ ✓ ✓ ✓

MultiFlex+ O O O O

Päätyelementit
Rondo ✓ ✓ ✓ ✓

Stelo O O O O

Perusvärit
Kristallinvalkoinen NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓

Argentum, kuin RAL 9006 O O O O

Puhdistus, suojausluokka
Manuaalinen puhdistus, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓

Konepesu, IPX6W O O O O

Makuutasot
Hygiene-makuutaso (PP) ✓ ✓ ✓ ✓
Hygiene-makuutaso (PP),  
leposidekiinnitysmahdollisuus O O O O

Korkeapainelaminaatista valmistettu makuutaso,  
leposidekiinnitysmahdollisuus O O O O

Metalliverkkopohja (irrotettava tai kiinteä) O O O O

Puskurirullat törmäyssuojalla
4 muovista, suojaa pysty-/vaakasuunnassa ✓ ✓ ✓ ✓

4 universal-mallia, suojaa pysty-/vaakasuunnassa O – O –

2 universal-mallia päätypäässä, 2 muovista jalkopäässä O – O –

Vaakasuuntainen puskurirulla päädyssä – O – O

Pyörät
Integraalipyörä Ø 150 mm ✓ ✓ – –

Steinco-kaksoispyörä Ø 150 mm O O – –

Linea-kaksoispyörä Ø 150 mm O O O O

Linea-kaksoispyörä Ø 125 mm – – ✓ ✓

5. pyörä
Kaksoispyörä Ø 125 mm O O – –

Sähköä johtavalla pyörän pinnoitteella (antistaattinen)
1 pyörä ✓ ✓ ✓ ✓

2 pyörää O O O O

4 pyörää O O O O

5 pyörää O O – –

Lukituspoljin
2 muotoon valettua ja kromattua ✓ ✓ ✓ ✓

2 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein O O O O

4 muotoon valettua, värikoodein ja ilman O O O O

Ohjauspyörän sijainti
Pääpuolen pääty, oikealla ✓ ✓ ✓ ✓

Pääpuolen pääty, vasemmalla O O O O

Jalkopään pääty, oikealla O O O O

Jalkopään pääty, vasemmalla O O O O

Sängyn keskikohta O O – –

Puro Vakiomallinen lino-malli brevo-malli brevo lino -malli

Hallintalaitteet
1 LCD-käsiohjain ✓ ✓ ✓ ✓

2 LCD-käsiohjainta O O O O

Vakiomallinen käsiohjain1) O O O O

Hoitajapaneeli vuodevaatetasossa O O O O

Ohjausyksikkö vuodevaatetasossa O O O O

Jalkakytkin O O O O

Out-of-Bed-järjestelmä
Kyllä O O O O

Kyllä, sis. valaisimen makuutason alla O O O O

Muut varusteet
Tarvikekisko, pääpuolen pääty O O O O

Tarvikekiskot sivuilla selkänojan alapuolella O O O O

Selkänojan vaimennin O O O O

Vuodevaatetaso ✓ ✓ ✓ ✓

Sääriosan pidennys O O O O

Sängyn pidennysosa ✓ ✓ ✓ ✓

Elektroniset varusteet
Pyörien lukituksen äänimerkki O O O O

Valaisin makuutason alla O O O O

Satelliitti -ohjauspaneeli O O O O

Selkänojan kulmamittari LCD-käsiohjaimessa O O O O

Akku
Lyijyakku ✓ ✓ ✓ ✓

Litiumioniakku O O O O

Tekniset tiedot
Puro Vakiomalli lino-malli brevo-malli brevo lino -malli

Mitat ja painot

Ulkomitat 103,5 x 218,5 cm 99,5 x 214,5 cm 103,5 x 218,5 cm 99,5 x 214,5 cm

Makuutaso (patjan koko) 90 x 200 cm 87 x 200 cm 90 x 200 cm 87 x 200 cm

Sängyn pidennysosa 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm

Makuutason osien mittajakauma 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm

Selkänojan erikoisliukumekanismi 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Turvallinen kuormitettavuus 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg

Potilaan enimmäispaino n. 220–250 kg n. 220–250 kg n. 220–250 kg n. 220–250 kg

Vapaa tila sängyn alla 16,9 cm 16,9 cm 14,3 cm 14,3 cm

Vapaa tila sängyn alla  
Ø 150 mm:n Linea-pyörän kanssa 14,1 cm 14,1 cm 16,8 cm 16,8 cm

Kokonaispaino n. 155 kg n. 155 kg n. 155 kg n. 155 kg

Sivulaitojen turvakorkeus 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Säätöalueet

Kallistus Trendelenburgin asentoon 17° 17° 17° 17°

Kallistus Anti-Trendelenburgin 
asentoon 17° 17° 16° 16°

Makuutason korkeus n. 35−91 cm n. 35−91 cm n. 28−84 cm n. 28−84 cm

Makuutason korkeus 
Ø 150 mm:n Linea-pyörän kanssa n. 32–88 cm n. 32–88 cm n. 30–86 cm n. 30–86 cm

Selkänojan säätökulma 70° 70° 70° 70°

Reisiosan säätökulma 40° 40° 40° 40°

Suoran jalan kohotuskulma 16° 16° 16° 16°
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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 työl-
lemme. Näihin arvoihin ja pitkäaikaiseen 
kokemukseemme perustuen tarjoamme 
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. Tavoitteenamme on 
tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuu-
den hoitoon. Olemalla jatkuvassa kanssa-
käymisessä asiakkaidemme kanssa voimme 
tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän 
arjessaan. Toteutamme huomisen trendejä 
jo tänään – tätä menestyksekästä perinnettä 
jatkamme myös tulevaisuudessa.

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

Ammattitaitomme •   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 

Tuotemerkkimme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen



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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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


