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RATKAISEVASTI PAREMPI

Sänky vaativaan tehohoitoon

Kansainvälinen painos
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Hoito- 
asennot

Hätä-
tapaus

Potilaan 
hoitaminen

Tehohoito-osastolla vaaditaan varmaotteista työskentelyä, ja kaikkien työvaiheiden pitää 
nivoutua kitkatta toisiinsa. Stiegelmeyer on keskustellut teho-hoidossa päivittäin vastuul-
lisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden kanssa. Heidän toiveidensa ja vaatimuk-
siensa perusteella olemme kehittäneet tehohoitosängyn, joka tukee vaativaa työtä kaikis-
sa tilanteissa. Tutustu älykkääseen Sicuro tera -sänkyymme, jonka ansiosta työskentely 
helpottuu ja tehostuu. 

Sicuro tera 
Kevennystä ja apua tiukkoihin tilanteisiin

Potilaan  
esitiedot

Lisävarusteiden 
kiinnittäminen Mobilisointi Hygienia
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Tarvikekiskot

Silloin kun ohjaustaulua ei tarvita, se voidaan asettaa kätevästi 
säilöön vuodevaatetasoon.

Jopa sivulaitojen muovielementteihin voidaan haluttaessa 
kiinnittää kiskoja.

Molemmissa päädyissä sekä 
sängyn rungon pitkittäisil-
lä sivuilla on käytettävissä 
tukevat tarvikekiskot lukuisten 
laitteiden turvallista kiinnittä-
mistä varten.

Lisävarusteena saatavan vaa'an ohjaustaulun selkeät painik-
keet ja valaistu näyttöruutu tekevät siitä helpon käyttää.   

Paljonko potilas painaa? Tämä kysymys on usein ratkaisevan 
tärkeä hoidon kannalta, sillä paino vaikuttaa lääkityksen optimaa-
liseen annosteluun. Sicuro tera -sängyn vaaka ilmoittaa tiedon 
välittömästi, 200 g:n tarkkuudella. Ei karkeita arvioita, ei vaival-
loista punnitsemista, jotka tekisivät hoidon aloittamisesta vaikea-
ta. Intuitiivisen helppokäyttöinen vaa'an ohjaustaulu on nopeasti 
saatavilla vuodevaatetasossa. Sängyn kantokyvyksi on mitoitettu 
250 kg, joten on erittäin epätodennäköistä, että potilas olisi siihen 
nähden liian painava.

Usein tehohoidossa olevien potilaiden valvonnassa ja hoidossa  
käytetään samanaikaisesti yli kymmentä lääkintälaitetta,  
esim. hengitys-, EKG- ja dialyysilaitteita, monitoreita ja ruisku-
pumppuja. Mitä useampi laite voidaan kiinnittää suoraan sän-
kyyn, sitä selkeämpänä ja turvallisempana tilanne pysyy.  
Sicuro tera -sängyn lähes kaikissa kantavissa rakenteissa on 

lisävarusteille tarkoitettuja tarvikekiskoja. Siten kaikkien  
tarvittavien laitteiden asennukselle ei ole enää esteitä. 

Lukuisat Stiegelmeyerin yhteensopivat lisävarusteet  
tukevat lääkinnällisten laitteiden kiinnittämistä.

Potilaan esitiedot 
Potilaan punnitseminen – yksinkertaisesti ja luotettavasti

Kiinnitysmahdollisuuksia 
lääkinnällisille laitteille

Lähes 20 % potilaista saa suosituksista 
poikkeavan lääkeannoksen johtuen 
virheellisestä painoarviosta.

Barrow T, Khan MS, Halse O, Bentley P, Sharma P. 
Estimating Weight of Patients With Acute Stroke When 
Dosing for Thrombolysis. Stroke. 2016 Jan;47(1):228-
31. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.011436. Epub 2015 
Nov 10. PMID: 26556826.

Saksalaista
insinööritaitoa
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kestävä
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������������ Anti-
Trendelenburg
asento

Trendelenburg
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Kiinnitysmahdollisuudet yleiskuvassa

Nesteenantolaitteet

Mobidoc

Ventrikulaarinen 
dreenijärjestelmä

Happipullo Virtsapussi

Tyhjennyspullo

Rintaontelon dreeni

Kiinnike 
muulle hoitolaitteelle

Kiinnitysmahdollisuuksia 
invasiivista verenpaine-
mittausta varten 

Kuvassa on esitetty ehdotuksia lisävarusteiden kiinnittämiselle sänkyyn.  
Kulloisetkin lääkintälaitteet voidaan kiinnittää – tarpeen mukaan – tarvikekis-
koihin, pään ja jalkopään päätyihin sekä sivulaitoihin. 
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Kaikki arkipäivän hoitotyössä tarvittavat makuu-
tason asennot ovat säädettävissä vaivatta yhdellä 
painikkeella, Cardiac-Chair-asennosta Trendelen-
burg asentoon.

Anti-Trendelenburg asento

Sydänasento

Automaattinen asento/Fowler

Trendelenburg asento

Sängyn sivukallistustoimin-
to auttaa potilaan kääntämi-
sessä ja keventää hoitajien 
työtä.

Liikkumisen puute voi haitata 
teho-osaston potilailla eri-
tyisesti keuhkojen toimintaa. 
Makuutason sivuttainen 
kääntäminen on tunnettu 
keino parantaa hapenotto-
kykyä.

Täsmälliset hoitoasennot 
Kevennystä hoitajien työhön  
sivukallistuksella

Liikuntakyvyttömien potilaiden asettaminen täsmällisiin hoitoasentoihin voi 
merkitä hoitohenkilöstölle äärimmäisen kovaa rasitusta. Sicuro tera suorittaa 
tämän tehtävän melkein kokonaan. Moottorin avulla säädettävä makuutaso 
liukuu ohjauspaneelin painikkeen painalluksella hellävaraisesti Cardiac-
Chair-asentoon, ortopediseen hoitoasentoon, Anti-Trendelenburg asentoon 
ja Trendelenburg asentoon.

Kuormittavin osuus hoitoasentoihin asettamisessa on potilaan kääntäminen kyljeltä toiselle keuhko-
jen puristumisen ja painehaavojen ennalta ehkäisemiseksi. Tähän työhön saatetaan tarvita jopa viisi 
hoitajaa moneksi minuutiksi – ennen kaikkea silloin, kun potilaaseen on kiinnitetty useita letkuja. 
Sicuro tera -sängyn sivukallistustoiminto auttaa kääntämisessä ja keventää hoitajien työtä merkittä-
västi, jopa 250 kg painavien potilaiden kohdalla.
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Hätätapaus 
Kun jokainen sekunti on tärkeä

Yksinkertainen mekanismi lukitsee pääpuolen päätykappaleen. Potilaan luokse päästään hetkessä pääpuolen päädystä käsin.

Selkänojan voi laskea nopeasti hätälaskun vivulla. 

Potilaan koosta riippuen makuutason sivuissa 
olevat aukot mahdollistavat lepositeiden kiinnittä-
misen yksilöllisesti.

Esimerkki mahdollisesta säädöstä

Protega-sivulaidan osat ovat laskettavissa alas nopeasti yhdellä 
kädellä.

Sicuro tera on siirrettävissä jopa  
44 % nopeammin CPR-asentoon 
kuin tavalliset vuoteet. 

Ohjauspaneelin avulla  
se saavuttaa CPR-asennon  
n. 17 sekunnissa.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Ratkaisevat  
sekunnit  
hätätapauksessa

Erityistä suojaa tarvitsevat potilaat 
Kiinnitysjärjestelmien turvallinen kiinnitys

Nukutuksesta heräämisen jälkeen tai sedaatiossa teho-osaston potilaiden 
kognitiiviset kyvyt ovat usein voimakkaasti heikentyneet. Tässä tilassa he 
kokevat kehoonsa kiinnitetyt, mahdollisesti elintärkeät letkut ja johdot häirit-
sevinä vieraina esineinä ja voivat yrittää vetää ne irti. Tämä vaara on suuri 
myös dementoituneilla potilailla ja neurologisista sairauksista kärsivillä 
henkilöillä.

Potilaan kiinnittäminen tilapäisesti on usein varmin ratkaisu itse aiheutetun 
vaaran välttämiseksi. Yleensä kiinnitys tapahtuu tällöin ranteista. Sicuro tera 
-sängyn makuutasossa olevat aukot mahdollistavat lepositeiden asettamisen 
juuri sinne, missä niitä tarvitaan.

Elvyttäminen on jokaisella teho-osastolla välttämätöntä useita 
kertoja viikossa. Tällöin jokainen sekunti on tärkeä – myös sängyn 
säätöjen valitsemisessa. Kaikki tarvittavat vaiheet voidaan toteut-
taa Sicuro-mallilla erittäin nopeasti. Protega-sivulaita voidaan 
laskea alas ilman monimutkaisia mekanismeja tai jumittuvia osia. 

Makuutaso siirtyy CPR-painikkeilla automaattisesti elvytysasen-
toon. Selkänojan laskemiseen voidaan käyttää vaihtoehtoisesti 
myös hätäohjausvipua. Nopeasti irrotettavissa olevan päädyn 
ansiosta potilaan luokse pääsee vapaasti.

Tavalliset 
vuoteet

Sicuro tera

30 s.

17 s.
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mattavasti. Potilaan kääntäminen ja asettaminen kyljelleen 
onnistuvat kallistetun makuutason ansiosta paljon helpommin. 
Hoitajat säilyttävät siten terveytensä ja sairaala työkykyisen 
henkilökuntansa.

Aikaisessa vaiheessa aloitettava mobilisaatio nopeuttaa usein 
paranemista. Peter E. Morrisin ja muiden tieteilijöiden toteutta-
massa tutkimuksessa kuntoutetut tutkimushenkilöt pääsivät pois 
teho-osastolta lähes puolitoista päivää aikaisemmin kuin verrok-
kiryhmän henkilöt, jotka eivät olleet saaneet mobilisoivaa hoitoa 

(5,5 päivää 6,9 päivän sijaan). Yhteensä heidän klinikkakäyntinsä 
lyheni siten jopa yli 3 päivällä (11,2 päivää 14,5 päivän sijaan).
Sekä sivukallistus että Sicuro tera -sängyn kaksiosainen sivulaita 
helpottavat potilaan nousemista ylös. Hän voi näin lähteä liikkeel-
le ergonomisesta asennosta ja tukeutua sivulaidan kahvaan.

Monet arkipäiväiset tehtävät, kuten kehonhoito ja lakanoiden 
vaihto, edellyttävät liikuntakyvyttömän potilaan kääntämistä. 
Tähän liittyvä voimantarve katsotaan yhdeksi hoitohenkilöstöön 
kohdistuvista suurimmista fyysisistä kuormituksista. Sicuro tera 
-mallin sivukallistustoiminto vähentää tätä voimantarvetta huo-

Mobilisointi 
Ergonomista tukea pikaiseen paranemiseen

Hoitajien työn keventäminen 
Voimantarpeen vähentäminen hoitotyössä

Sängyn sivukallistuksen ansiosta potilas pääsee  
ergonomiseen ylösnousuasentoon.

Kun hoitajat säätävät sivukallistuksen jalkakytkimellä, 
he voivat siirtää potilasta vapaiksi jäävillä käsillään.

Sekä potilaat että sairaala hyötyvät aikaisessa vaiheessa 
aloitetun mobilisoinnin eduista. Potilaiden elämänlaatu 
paranee usein sen myötä, ja he tarvitsevat tutkimusten 
mukaan selvästi vähemmän kipulääkitystä. Sairaala voi 
säästää teho-osastolla vietetyn lyhyemmän hoitojakson  
ansiosta päivässä jopa 1 200 euroa. Siten Sicuro tera mak-
saa itsensä nopeasti takaisin.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Varhainen mobilisointi  
kannattaa kaikille Vaativassa hoitotilanteessa tarvittava sivukallistus voidaan 

aktivoida päästämättä irti potilaasta. Alarungossa olevan 
jalkakytkimen painallus riittää. Jalkakytkimeen voidaan 
ohjelmoida periaatteessa kolme yhdistelmää:
•  Sivukallistus ja korkeudensäätö
•  Sivukallistus ja selkänojan säätö
•  Korkeudensäätö ja selkänojan säätö

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Kädet vapaiksi tärkeille tehtävilleHoito teho-osastolla lyhenee lähes  
1,5 päivällä varhaisen mobilisoinnin 
ansiosta

Morris PE, Goad A, Thompson C, Taylor K, Harry B, 
Passmore L, Ross A, Anderson L, Baker S, Sanchez M, 
Penley L, Howard A, Dixon L, Leach S, Small R, Hite RD, 
Haponik E. Early intensive care unit mobility therapy 
in the treatment of acute respiratory failure. Crit Care 
Med. 2008 Aug;36(8):2238-43. doi: 10.1097/
CCM.0b013e318180b90e. PMID: 18596631.
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Liikuntakyvyttömän potilaan siirtämiseksi tasaiselle makuualus-
talle hoitajien on kumarruttava eteenpäin ja vedettävä potilaan 
kehoa suurella voimalla itseensä päin tai työnnettävä sitä itsestä 
poispäin. Hoitajien selkärankaan ja selän lihaksistoon kohdistuu 
tällöin erittäin epäedullinen rasitus. Hoitajilla ilmenee enemmän 
selkäsairauksia kuin millään muulla ammattikunnalla – jopa  
75 % kyselyyn osallistuneista valitti tutkimuksissa kivuista.

Sicuro tera -sängyn 25° sivuttain kallistuvan makuualustan avulla 
hoitajat pystyvät työskentelemään selkä suorana ja vetämään 
potilasta itseensä päin painovoimaa hyödyntäen ja lähes ilman 
voimantarvetta.

Hoitajien työn keventäminen

RATKAISEVASTI PAREMPI 

5. pyörän edut
Kun potilas on sängyssä 
ja sänkyä työnnetään 
kaarteeseen kovalla 
vauhdilla, voi syntyä 
suuri keskipakoisvoima. 
Lisävarusteena saatava 
5. pyörä pitää Sicuro tera 
-sängyn luotettavasti 
linjassa ja estää sängyn 
sivuttaisen liukumisen.

Läpivalaisuun soveltuvan selkänojan ja kiinteän röntgenkuva-
levypidikkeen ansiosta potilasta ei tarvitse siirtää vaivalloisesti 
toiselle makuualustalle.

Sivukallistus 25° molemmissa suunnissa  
potilaan painaessa enintään 250 kg

Protega-sivulaidan voi nostaa ja laskea vaivatta vain yhtä kättä käyttäen.

Tavanomainen tapa asettaa potilas makuulle  
voi johtaa selkävammoihin.

Sivukallistus tukee ergonomisesti  
oikeanlaista hoitoa.

Teho-osaston potilaiden vieminen usein röntgenosastolle, mag-
neettikuvauksiin tai tietokonetomografiaan kuuluu teho-osaston 
arkipäivään. Vuoteen on sen vuoksi oltava helposti liikuteltava, 
jotta hoitajiin ei kohdistu liiallista rasitusta sen ohjaamisen aika-
na. Sicuro teraa on helppo ohjata myös lisävarusteilla. 

20 % hoitohenkilökunnan työkyvyttö-
myyspäivistä johtuu tuki- ja liikunta-
elinsairauksista.

Techniker Krankenkasse -sairausvakuutusyhtiön 
terveysraportti 2019
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Erityisesti ikääntyneitä, dementiaan sairastuneita ja liikuntakyvyt-
tömiä teho-osaston potilaita on suojattava putoamiselta ja piste-
mäisen painekuormituksen aiheuttamilta painehaavoilta. Sicuro 
tera helpottaa sivukallistuksellaan ja joustavasti säädettävällä 
makuutasollaan asentojen säännöllistä vaihtamista. Säädeltävällä 
selkänojalla saavutettavat, terveyttä edistävät asennot ovat 
erityisen turvallisia, koska Protega-sivulaidan pääpuolen osat 
kääntyvät ylös selkänojan kanssa. Valinnaisesti sänkyä voidaan 
säätää ohjauspaneelin lisäksi kätevästi LCD-käsiohjaimella.

Hoidon aikainen fyysinen rasitus lievenee Stiegelmeyerin älykkäillä ratkaisuilla. Sicuro 
tera -mallin kiinteä vaaka säästää potilasta ja hoitohenkilökuntaa jatkuvalta siirtämiseltä 
punnitusta varten. Quado-yöpöytää, joka on koneellisesti puhdistettavissa, voidaan 
kuljettaa sisään käännettynä sängyn mukana – näin potilaan henkilökohtaisia tavaroita 
ei tarvitse pakata erikseen huoneen vaihtamisen yhteydessä.

Potilaan painon jatkuva tarkkailu käy 
integroidulla vaa'alla helposti siirtämät-
tä potilasta.

Putoamiset voidaan estää 
tehokkaasti sulkemalla 
Protega-sivulaidan keskellä 
oleva V:n muotoinen syven-
nys täytelevyllä.

Quado-yöpöytä voidaan kiinnittää potilaan 
henkilökohtaiset tavarat mukana näppärästi 
koukulla sängyn päätyyn huoneen  
vaihtamista varten.

Integroidulla sängyn pidennysosalla 
saadaan lisää tilaa suurikokoiselle 
potilaalle. Haluttaessa sänky voidaan 
valmistaa etukäteen 210 cm pitkällä 
makuualustalla.

Optiona saatavan LCD-käsiohjaimen avulla potilas voi siirtää 
sängyn miellyttävään asentoon.

Istuma-asento tekee ruokailusta ja keskustelemisesta kasvok-
kain mukavampaa.

Potilaan turvallisuus ja mukavuus 
Terveyttä edistävät asennot turvallisuus maksimoituna

•   Suojaus joka asennossa: kaksi-
osainen Protega-sivulaita liikkuu 
selkänojan mukana

•   Aukotonta turvallisuutta 
sivulaidan valinnaisella täytele-
vyllä

•   Joustavat käyttömahdollisuudet: 
LCD-käsiohjain suo potilaalle ja 
henkilökunnalle enemmän liikku-
misvapautta

•   Punnitus onnistuu kiinteällä 
vaa'alla siirtämättä potilasta

•   Riittävästi tilaa suurikokoiselle po-
tilaalle helppokäyttöisellä sängyn 
pidennysosalla

•   Käytännöllinen apulainen: 
Quado-yöpöytä voidaan ripustaa 
kumpaan tahansa päätyyn

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Yhteenveto  
eduista

95 % kaikista painehaavoista on vältet-
tävissä, sanovat asiantuntijat.

Martens, D. (2016): Klinik-Report: Körperverletzung
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Satoja tuhansia sairaalainfektioita vuosittain, pandemian torjunta 
hengenvaarallisena haasteena: aukoton, todistettava hygienia 
klinikalla ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä tärkeä asia kuin 
nyt. Vakiomallisena konepesun kestävä Sicuro tera auttaa  
tässä merkittävästi. Samalla voimia säästävä, automaattinen 
puhdistus käy nopeammin ja vapauttaa siten resursseja muihin 
tehtäviin.

Turvallinen hygienia 
Tehokas keino moniresistenttien mikrobien torjunnassa

Aina  
konepesun  
kestävä

Makuutason optimaalinen pesuasennon säätö on asetettu 
valmiiksi ohjauspaneeliin.

Jalkakytkimellä sänkyä voidaan säätää kosketuksetta potilaan 
lähellä.

Valittavissa olevat pääpuolen ja jalko-
pään Rondo- ja Stelo-päädyt vahvistavat 
sängyn hyviä hygieniaominaisuuksia.

•   Tasapintainen rakenne tarjoaa  
hyvät hygieniaominaisuudet 

•   Vakiomalli soveltuu konepesuun
•   Maailmanlaajuisesti ainoa kone-

pestävä tehohoitosänky, jossa 
muoviset sivulaidat ja sivukallistus

•   Kestää 10 kertaa enemmän 
pesukertoja kuin standardissa 
vaaditaan

•   Yksilöllisesti määritettävissä  
oleva jalkakytkin vuoteen säätämi-
seksi koskettamatta sitä käsin

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Yhteenveto  
eduista

Sicuro tera -mallin tasapintainen  
rakenne tarjoaa vain vähän tarttumis-
pintaa lialle. Se helpottaa myös perus-
teellista manuaalista puhdistusta.

Sairaalasänky pestään keskimäärin 50 
kertaa vuodessa. Konepestävät mallim-
me kestävät pesua 10 kertaa enemmän 
kuin mitä standardissa vaaditaan.

Vuosittain Saksassa sairastuu 400 000 - 600 000 potilasta 
sairaalainfektioihin, jotka ovat osittain vältettävissä tai 
joihin voidaan vaikuttaa.

Saksan liittotasavallan terveysministeriö (2020):  
Sairaalahygienia
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Digitaaliset järjestelmät ja verkotetut apuvälineet helpottavat 
sairaalatyötä merkittävästi. Blue Bridge -järjestelmämme tukee 
hoitajien työtä näyttämällä selkeästi yhdessä näkymässä tärkeitä 
tilatietoja teho-osaston vuoteista. Verkotetut vuoteet lähettävät 
tällöin langattomasti tietoja käyttöliittymään – kaikkien vuoteiden 
graafiseen yleisnäkymään, jossa on helposti ymmärrettävät 
kuvakkeet. Näin hoitohenkilöstö pystyy puuttumaan tilanteeseen 
milloin tahansa välittömästi, tarvitsematta jatkuvasti tarkkailla 
potilashuoneita. 

Smart Hospital® 
Sairaalasänkyjen digitalisointi ja verkotus

Ensiapuun tuomisesta teho-osastol-
le tai muulle osastolle siirtämiseen 
saakka Stiegelmeyerin Blue Bridge 
-järjestelmä antaa hyödyllisiä tila- 

tietoja ja auttaa kehittämään proses-
seja tehokkaammiksi.

Stiegelmeyerin yhdistettävyysratkaisuilla saadaan tulevai-
suudessa nopeasti vastaukset tärkeisiin kysymyksiin:

•   Montako vuodetta on vapaana tai käytössä? 
•   Onko vuode puhdas vai puhdistamaton?
•   Onko vuode liitetty virtaverkkoon ja turvallisesti lukittuna 

paikoilleen?
•   Onko vuode ala-asennossa putoamisvaaran  

välttämiseksi?
•   Ratkaisut tukevat potilastietojen automaattisessa  

dokumentoinnissa

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Yhteenveto eduista

Digitaalisen tekniikan käyttö sairaalas-
sa tarjoaa monia mahdollisuuksia 
parantaa potilaiden hoitoa ja turvalli-
suutta, tehostaa kommunikointipro-
sesseja ja edistää hoitoon liittyvää 
tutkimusta.

Sairaalaraportti 2019
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Tekninen huolto 
Palvelumme yksilöllisiin tarpeisiin

Stiegelmeyer-konserni tarjoaa laadukkaiden sairaalasänkyjen ja  
hoitovuoteiden lisäksi myös ensiluokkaista palvelua. Palvelutar-
jontaamme sisältyvät tarkastuksen, korjauksen, koulutuksen ja 
neuvonnan perustehtävät.

Toteutamme ne asiakkaan toivomusten ja vaatimusten mukaisesti. 
Voit ottaa meihin yhteyttä usealla eri tavalla. Henkilökohtaiset yh-
teyshenkilöt neuvovat sinua puhelimitse varaosien tilaamisessa ja  
tarjoavat kattavaa teknistä tukea. Tarkastus-, huolto- ja korjaustoi-
menpiteiden suorittamiseen käytettävissämme on huoltoteknikko-
ja, jotka tekevät työt suoraan asiakkaan tiloissa.

Tarjontaamme kuuluvat tuki ja varaosat kaikille Stiegelmeyer-tuot-
teille jopa 15 vuoden ajan ostoajankohdasta alkaen. Stiegel-
meyerilla on käytössään Herfordissa huippumoderni huoltokes-
kus, jossa on 3 000 neliömetriä varastotilaa. Automatisoidussa 
varastossamme on valmiina keskimäärin 7 500 osaa, jotka voidaan  
toimittaa Saksan sisällä lyhyessä ajassa. Voit tilata näitä tuotteita 
myös kätevästi verkossa palveluportaalistamme.

Varaosat

Varaosamme ja korvaavat laitteet ovat aina nopeasti saatavilla, ja 
siten pystymme tarjoamaan täydellistä huolto- ja korjauspalvelua. 
Tätä varten käytössämme on ammattitaitoinen henkilökunta sekä 
myös sairaalasänkyjen ja hoitovuoteiden kattava varaosavarasto, 
joka sijaitsee Herfordissa.

Sänkyjen tarkastus

Sänkyjen tarkastuksessa voi olla kyse tarkastuksesta tai huollosta. 
Tarkastuksessa arvioidaan sängyn ajankohtainen tekninen tila. 
Tarkastuksen perusteella jokaiselle yksittäiselle sängylle voidaan 
määrittää tarvittavat toimenpiteet. Huolto puolestaan kattaa 
ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet, kuten jarrujen säädön. 
Huollon avulla pyritään säilyttämään sängyn senhetkinen tila. Kor-
jaus- ja huoltotyöt sisältävät aina sähköturvatarkastuksen (Saksan 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen DGUV A3 mukaisesti), ja niis-
tä laaditaan aina huoltoraportti, joka on haettavissa portaalista.

Sängyn nopea korjaaminen

Valmistajana takaamme alkuperäisvaraosien erittäin nopean toi-
mituksen. Työntekijämme korjaavat sängyissä ilmenevät vauriot 
nopeasti, asiantuntevasti ja hyvällä hinta-laatusuhteella. Erikois-
huollot, muutostyöt ja kokonaisvaltaiset kunnostustyöt suorite-
taan huoltokeskuksessamme Lahdessa.

03 753 6320
ma−pe klo 8.00−16.00

huolto@stiegelmeyer.fi

Vaihtuvapaineinen Aero4-järjestelmä
Vaihtuvapaineinen Aero4-järjestelmä on  
innovatiivinen, käytössä mukava ilma-
kennopatja, joka estää tehokkaasti pai-
nehaavojen syntymistä vuodepotilailla.

Quado-yöpöytä

Muita lisävarusteita ja patjoja  
löytyy erillisistä esitteistä, ja niitä  

on saatavilla tilauksesta.
Lisävarusteet

Täytelevy suurentaa Protega-si-
vulaidan suojaavaa korkeutta 
keskialueella.

Dreeniletkupidikkeen voi  
kiinnittää pääpuolen ja jalkopään 
päädyn työntötankoihin.

Kiinnitetty tarvikekisko  
mahdollistaa lisävarusteiden  
kiinnittämisen potilaan lähelle.

Kapea Quado-yöpöytä soveltuu erityisen hyvin sairaalan arkeen ahtaisiin tiloihin. Silloin kun ruokailutasolevyä ei tarvita, se voidaan 
laskea helposti ja vaimennetusti alas. Yöpöytä on kiinnitettävissä vuoteen päätyihin, jotta se voidaan siirtää sängyn mukana.

      Tarpeellisia  
   lisävarusteita 
               Sicuro tera -tehohoitosänkyyn

Sinua  
mahdollisesti  

kiinnostavat  

muut aiheet
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Puskurirullat

Muovi

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

Universaali

•   Halkaisija 100 mm
•   Pysty- ja vaakasuoraan toimivat
•   Materiaali: polyamidi (PA6)
•   Sis. puskurikartiot

Hallintalaitteet

Integroitu käyttöpaneeli

•   Kaksipuolinen käyttöpaneeli, integroitu Protega-sivulaitaan
•   Erilaiset säätömahdollisuudet potilaan käyttöön (sisäpuolella) sekä hoitajien ja huollon käyttöön (ulkopuolella)
•   Erilaisia makuutason säätöjä voidaan ohjelmoida ennakkoon 
•   CPR-toiminto voidaan aktivoida nopeasti

LCD-käsiohjain

•   3 käyttötasoa (potilaille, hoitajille, teknikoille)
•   Laajat toimintojen lukitusmahdollisuudet normaalikäytön ja hätätapausten osalta
•   Tuottaa valittujen asetusten mukaiset virheanalyysit huollon käyttöön

Ohjausyksikkö

•   Kaikkien yksittäisten toimintojen lukitus ja käyttö
•   Hätätilanteiden (CPR) säätöjen asetukset
•   Ohjelmointi-/muistitoiminnot
•   Akun varauksen näyttö

Jalkakytkin

•   Mahdollistaa sängyn korkeuden säädön helposti jalalla
Kahden kytkimen mahdolliset toiminnot:  - Selkänojan ja makuutason korkeuden säätäminen 

- Sivukallistus ja selkänojan säätäminen 
- Sivukallistus ja makuutason korkeuden säätäminen

Muut varusteet

Vaaka

•    Ergonomisesti muotoiltu käsiohjain voidaan ripustaa päätyyn tai sitä voidaan säilyttää vuodevaatetasossa.
•  2,4-tuumainen näyttöruutu, taustavalaistus ja selkeät painikkeet

Tarvikekisko

•   Tarvike-/varustekiskot vuoteen sivuilla apuvälineiden kiinnityksiin
•   Profiili 10 x 25 mm

Integroitu säärituen pidennysosa

•   Mukavuutta parantava sängyn pidennysosa

Sängyn pidennysosa

•   Kiinteä pidennysosa voidaan vetää ulos hetkessä
•  Makuutaso pitenee 28 cm:llä

Vuodevaatetaso

•   Vuodevaatetaso tarjoaa hygieenisen säilytystilan sijauksen aikana

Varusteet ja optiot
Pituudet

200 cm:n vaihtoehto
•   Vakiopituus ja integroitu 28 cm:n sängyn pidennys

210 cm:n vaihtoehto
•  Lisäpituus parantaa suurikokoisten potilaiden mukavuutta

Päätyelementit
Stelo-malli

•   Vahvat rakenteet, materiaalina ruostumaton teräs
•   Molemmat päädyt täysin irrotettavat
•   Lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen

Rondo-malli 

•   Varustettu eloksoiduilla alumiiniprofiileilla
•   Vaihdettava reunasuojaprofiili sivulla
•   Molemmat päädyt täysin irrotettavat
•   Lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen

Sivulaidat

Protega-sivulaita

•   Turvakorkeus noin 41 cm makuutason pohjasta mitaten
•  Kaksiosainen sivulaita tarjoaa heti saatavilla olevan nousutuen, materiaali kestävää erikoismuovia
•   Pehmeän hiljaiset, kevennetysti liikkuvat toiminnot
•   Laajat, sileät pinnat, turvallinen muotoilu

Makuutasot

Hygiene-makuutaso

•  Materiaali polypropeenia
•  Osat voidaan irrottaa erikseen
•  Modernia muotoilua
•  Lepositeiden kiinnitysmahdollisuus optiona

Röntgensäteen läpäisevä selkänoja

•   Röntgensäteet läpäisevän selkänojan materiaali korkeapainelaminaattia (HPL),  
hygieenisen makuutason muut osat polypropeenia

•  Röntgenkuvauksen voi tehdä potilaan ollessa sängyssä
•  Valinnaisesti saatavilla röntgenkuvalevyn säilytyspaikka

Pyörät

Integraalipyörä

•   Halkaisija 150 mm
•  Makuutason korkeudensäätöalue noin 48–84 cm
•   Vapaa tila alarungon alapuolella noin 6 cm

Kaksoispyörä

•   Halkaisija 150 mm
•  Makuutason korkeudensäätöalue noin 47–84 cm
•   Makuutason korkeudensäätöalue matalassa versiossa noin 45–81 cm
•   Vapaa tila alarungon alapuolella noin 6 cm

5. pyörä

•   Halkaisija 125 mm

Pyörien lukituspolkimet

Lukituspoljin

•  Muotoon valettu, kromattu 
•   Lukitustoimintoja opastavat värikoodit
•   Kätevä ja helppotoiminen
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Sicuro tera Sicuro tera 
vaa’alla varustettu

Sicuro tera 
pidennysosalla 

varustettu

Sicuro tera 
pidennysosalla ja 

vaa’alla varustettu

Hallintalaitteet

Integroitu ohjauspaneeli + ohjausmoduuli ✓ ✓ ✓ ✓

Integroitu ohjauspaneeli + ohjausmoduuli 
+1 LCD-käsiohjain O O O O

Integroitu ohjauspaneeli + ohjausmoduuli 
+2 LCD-käsiohjain O O O O

Out-of-Bed-järjestelmä

Kyllä (liitäntä kutsujärjestelmään) – O – O

Muut varusteet

6 tarvikekiskoa pitkittäisillä sivuilla ja 1 pääpuolen päädyssä ✓ ✓ ✓ ✓

Tarvikekisko jalkopään päädyssä O O O O

Varustekiskot selkänojassa O O O O

Vuodevaatetaso ✓ ✓ ✓ ✓

Sängyn pidennysosa ✓ ✓ ✓ ✓

Säärituen pidennysosa O O O O

Kulman näyttö ✓ ✓ ✓ ✓

Kohottautumistelineen sovitusholkki

Ovaali holkki ✓ ✓ ✓ ✓

Pyöreä holkki O O O O

Elektroniset varusteet

Jalkakytkin, jossa kaksi säätötoimintoa O O O O

Pyörien lukituksen äänimerkki O O O O

Valaisin makuutason alla ✓ ✓ ✓ ✓

Akku

Litiumioniakku ✓ ✓ ✓ ✓

 ✓ = vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana      2) = riippuen pyörien tyypistä ✓ = vakio       o = saatavana valinnaisesti          – = ei saatavana     1) ei saatavana 5. pyörän kanssa

Sicuro tera Sicuro tera 
vaa’alla varustettu

Sicuro tera 
pidennysosalla 

varustettu

Sicuro tera 
pidennysosalla ja 

vaa’alla varustettu

Mitat ja painot

Ulkomitat 103,8 x 218,6 cm 103,8 x 218,6 cm 103,8 x 226,6 cm 103,8 x 226,6 cm

Makuutaso (patjan koko) 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 210 cm 90 x 210 cm

Sängyn pidennysosa 28 cm 28 cm 18 cm 18 cm

Makuutason osien mittajakauma 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 61 cm 83 – 15 – 33 – 61 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 alarungon alla2) n. 6 cm n. 6 cm n. 6 cm n. 6 cm

Tuotteen paino n. 208 kg n. 218 kg n. 208 kg n. 218 kg

Sivulaitojen turvakorkeus n. 40 cm n. 40 cm n. 40 cm n. 40 cm

Säätöalueet

Kallistus Trendelenburg asentoon 16° 16° 16° 16°

Kallistus Anti-Trendelenburg asentoon 18° 18° 18° 18°

Makuutason korkeus1) n. 45−84 cm n. 45−84 cm n. 45−84 cm n. 45−84 cm

Selkänojan säätökulma 70° 70° 70° 70°

Reisituen säätökulma 40° 40° 40° 40°

Sivukallistus 25° 25° 25° 25°

Varusteet ja optiot
Sicuro tera Sicuro tera 

vaa’alla varustettu

Sicuro tera 
pidennysosalla  

varustettu

Sicuro tera 
pidennysosalla ja 

vaa’alla varustettu

Sivulaidat

Protega ✓ ✓ ✓ ✓

Sivukallistus

25° ✓ ✓ ✓ ✓

Päätyelementit

Rondo, irrotettava ✓ ✓ ✓ ✓

Stelo, irrotettava O O O O

Perusväri

Valkoinen "chrystal white" NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓

Puhdistus, suojausluokka

Konepesu, IPX6W ✓ ✓ ✓ ✓

Makuutasot

Hygieeninen-makuutaso (PP) ✓ ✓ ✓ ✓

Hygieeninen-makuutaso (PP), leposidekiinnitysmahdollisuus O O O O

Hygieeninen makuutaso (PP), leposidekiinnitysmahdollisuus,
röntgensäteen läpäisevä selkänoja O O O O

Puskurirullat törmäyssuojalla

4 muovista, suojaus pysty-/vaakasuunnassa ✓ ✓ ✓ ✓
2 universal-mallia päätypäässä, 2 muovista jalkopäässä O O O O

Pyörät

Integraalipyörä, Ø 150 mm ✓ ✓ ✓ ✓

Kaksoispyörä Ø 150 mm O O O O

Kaksoispyörä, matala Ø 150 mm1) O O O O

5. pyörä

Pyörä Ø 125 mm O O O O

Sähköä johtava pyörän pinnoite

1 pyörä ✓ ✓ ✓ ✓

2 pyörää O O O O

4 pyörää O O O O

Lukituspoljin

2 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein ✓ ✓ ✓ ✓

4 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein 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 O O

Stiegelmeyer-tuotevalikoima sisältää 6 pintavaihtoehtoa,  
jotka helpottavat Sicuro tera -mallin mukauttamista  
yksilöllisen sisustuskonseptin mukaan.

Värivalikoima

Tekniset tiedot
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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
16 Avenue de l'Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
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


