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Niezawodna i praktyczna: Vida

Łóżko Vida łączy niezawodność i funkcjonalność  
z nowoczesnym designem. Prosty kształt i przejrzysty 
wygląd ułatwiają obsługę i utrzymanie higieny. 
Dzięki wielu opcjom wyposażenia, model ten spełni 
oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających 
użytkowników.

Szeroki zakres regulacji wysokości pozwala ustawić 
leże na odpowiednim poziomie, umożliwiając w ten 
sposób pacjentowi swobodne wchodzenie i wycho-
dzenie z łóżka. Najniższa pozycja leża zwiększa 
bezpieczeństwo chorego i pomaga zapobiegać 

skutkom upadków. Opiekun natomiast zachowuje 
ergonomiczną pozycję przy pracy, odpowiednio 
podwyższając leże. Zintegrowana funkcja Autokon-
tur umożliwia równoczesną regulację segmentu  
opar cia pleców i uda. Daje to pacjentowi większy 
komfort, zapobiegając zsuwaniu się w kierunku  
szczytu od strony nóg podczas zmiany pozycji. 

Stabilna konstrukcja z maksymalnym obciążeniem 
250 kg sprawia, że Vida nadaje się również dla 
cięższych pacjentów.



04 05

4.3.
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Elementy sterujące

Elementy sterujące sprawiają, że obsługa łóżka jest 
bardzo łatwa i intuicyjna. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, możliwa jest regulacja za pomocą 
pilota podręcznego, panelu centralnego lub skrzynki 
blokującej. 

Dzięki ergonomicznemu kształtowi pilota, łóżkiem 
można sterować nawet jedną ręką. Pilot ten jest 
dostępny z funkcją blokady, która pozwala ustawić 

pozycję Trendelenburga (zdjęcie 3). Dodatkowo 
oferujemy także pilot, który może być połączony 
z panelem centralnym lub ze skrzynką blokującą 
(zdjęcie 4). Model z podświetlanymi przyciskami 
ułatwia korzystanie z urządzenia w nocy.

Panel centralny pozwala na regulację wszystkich 
pozycji leża, m.in. CPR, anty- i Trendelenburga oraz 
kardiologicznej (zdjęcie 1). Ponadto każdą opcję 

można selektywnie zablokować, aby zapobiec ich 
przypadkowemu użyciu przez pacjenta. Skrzynka 
blokująca z kolei umożliwia blokadę standardowych 
funkcji pilota i pozwala personelowi ustawić łóżko  
w pozycji reanimacyjnej.

Panel centralny lub skrzynka blokująca mogą być 
ulokowane w półce na pościel. Są tam odpowiednio 
zabezpieczone i łatwo dostępne dla personelu.

Wszystkimi funkcjami można sterować także przy 
pomocy pilota satelity, który jest dołączony wraz  
z elastycznym uchwytem, umieszczonym nad głową 
pacjenta. Dzięki temu może być zawsze w zasięgu 
ręki, niezależnie od pozycji.
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Wyposażenie

Łóżko Vida może być dostępne z wieloma opcjami 
wyposażenia, które znacznie ułatwiają codzienną 
pracę personelowi medycznemu.

Wysuwana półka na pościel przydaje się podczas 
zmiany pościeli i codziennej opieki nad pacjentem 
(duże zdjęcie). Mogą znajdować się w niej także 
panel centralny lub skrzynka blokująca.

Funkcja przedłużenia leża pozwala w łatwy sposób 
zwiększyć powierzchnię łóżka, tak aby pomieścić 
wysokich pacjentów (zdjęcie 1).

Dźwignia CPR pozwala na szybkie i bezpiecznie 
obniżenie segmentu oparcia pleców za pomocą  
jednego prostego ruchu (zdjęcie 6).

Dodatkowo model Vida może być wyposażony  
w oświetlenie pod łóżkiem. Umożliwia to pacjentowi 
orientację w nocy bez niepokojenia osoby leżącej 
w łóżku obok, a jednocześnie pomaga zapobiegać 
upadkom. Łóżko z funkcją podświetlenia może też 
emitować sygnał dźwiękowy hamulca. Załączy się 
on automatycznie, jeśli łóżko zostanie przesunięte 

Oprócz kół dostępnych w standardzie (zdjęcie 3), 
łóżko może być wyposażone w lekkobieżne, koła 
antystatyczne (zdjęcie 4). Oba rodzaje zapewniają 
łatwe manewrowanie łóżkiem i posiadają centralny 
system blokady.

Krążki odbojowe zapobiegają uszkodzeniom łóżka 
oraz innych sprzętów znajdujących się na sali 
(zdjęcie 2). Wskaźnik kąta nachylenia segmentu 
oparcia pleców umożliwia precyzyjne ustawienie 
wymaganej pozycji (zdjęcie 5).

bez odłączenia kabla głównego jak również kiedy 
podczas podłączenia do prądu zostanie zwolniona 
blokada bezpieczeństwa.
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Barierki boczne MultiFlex mogą być podnoszone  
i opuszczane za pomocą kilku prostych ruchów.  
Są łatwe w obsłudze i nadają się do użytku nawet przy 
niewielkiej przestrzeni. Zapewniają bezpieczeństwo 
pacjenta na wysokości 41,5 cm. Słupki umieszczone 
w połowie długości łóżka mogą także służyć jako 
dodatkowa podpora, ułatwiająca pacjentowi samo-
modzielnie wstawanie.

Barierki boczne
MultiFlex

Barierki boczne ¾

Barierki boczne zapewniają bezpieczeństwo na  
¾ długości łóżka i zabezpieczają przy tym pacjenta 
na wysokości 39 cm. Są bardzo łatwo opuszczane  
i idealnie nadają się do użytku nawet w znacznie 
ograniczonej przestrzeni. Ich prosta i intuicyjna obsługa 
gwarantuje szybki dostęp do pacjenta.
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Snow White
9417-60

Silver Grey
0160-60

Gold
0446-60

Azur
0744-60

Baltic Sea
D475-60

Storm
10542-60

Szczyty

Dostępne są dwa rodzaje szczytów: model klasyczny 
(zdjęcie 1) z wypełnieniem w 12 kolorach (strona15) 
oraz model Intercontinental (zdjęcie 2) występujący 
w 5 kolorach, jak pokazano po prawej stronie.

Szczyty można łatwo i szybko zdemontować,  
co umożliwia szybki dostęp do pacjenta w przypadku 
reanimacji (duże zdjęcie po lewej stronie).
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Leże

Leże wykonane jest z higienicznego i wytrzymałego 
polipropylenu. Niezwykle lekkie elementy z tworzy-
wa ułatwiają dezynfekcję. Leże podzielone jest na 
segmenty, które mogą być selektywnie odejmowane, 
umożliwiając dokładne czyszczenie.

Segment oparcia pleców może być wypełniony płytą 
HPL, przezierną dla promieni RTG (zdjęcie 1), pod 
którym znajduje się prowadnica na kasetę RTG  
(zdjęcie 2). Ten jakże przydatny element sprawia,  

że nasze łóżko Vida może być używane na wielu 
oddziałach szpitalnych i jest w stanie sprostać 
różnorodnym wymaganiom.

Dodatkowe akcesoria

Nasze akcesoria wyróżniają się wysoką jakością, 
dzięki czemu świetnie sprawdzają się w codziennej 
pracy w szpitalu. Podczas projektowania, naszym 
głównym celem było stworzenie produktów jak 
najbardziej funkcjonalnych, odpowiadających przy 
tym potrzebom zarówno pacjentów, jak i personelu 
medycznego. Wszystkie elementy wyposażenia  
są łatwe do zamontowania, a w rezultacie natychmiast 
gotowe do użycia. Oferujemy szeroki wybór akceso-
riów, doskonale dopasowanych do łóżka Vida. 

Bardzo duża ilość dostępnych elementów umożliwia 
kompleksową opiekę nad pacjentem. Wysięgnik  
z uchwytem do ręki i wieszak kroplówki mogą być 
zamontowane zarówno na szczycie od strony głowy, 
jak również od strony nóg. Uniwersalne listwy 
pozwalają na szybkie przymocowanie elementów 
wyposażenia do łóżka (zdjęcia 3 i 4). Dzięki tym 
praktycznym akcesoriom, Vida nadaje się do użytku 
na różnych oddziałach szpitalnych.
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Valley Oak
4166-60

Baltic Sea1

D475-60
Storm1

10542-60

Snow White1

9417-60

Silver Grey1

0160-60

Gold1

0446-60

Azur1

0744-60

Ottawa Maple
4209-60

Eternal Cherry
4325-60

Global Beech
4306-60

Noce Praliné
4452-60

Noce Lyon
4232-60

Dane podstawowe Vida

Wymiary zewnętrzne ok. 99 x 215 cm

Wymiary leża ok. 87 x 200 cm

Podział sekcji leża ok. 82 – 20 – 36 – 53 cm

Autoregresja oparcia pleców ok. 9 cm

Bezpieczne obciążenie robocze ok. 250 kg

Prześwit do podłogi ok. 15,5 cm

Waga całkowita ok. 149 kg

Regulacja

Kąt przechyłu Trendelenburga ok. 16°

Kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok. 16°

Zakres regulacji leża ok. 38 – 81 cm

Kąt odchylenia oparcia pleców do ok. 70° (dźwignia awaryjna CPR znajduje sie po obu stronach łóżka)

Kąt odchylenia oparcia uda do ok. 43°

Leże
• Higieniczne wypełnienie z polipropylenu
• Leże z oparciem przeziernym dla promieni RTG
• Przedłużenie leża o 28 cm

Opcje montażu wyposażenia dodatkowego
• Szyna pod barierkami do mocowania wyposażenia   
 dodatkowego (tylko do barierek MultiFlex)
• We wszystkich narożnikach leża znajdują się   
 tuleje do mocowania wysięgnika z uchwytem  
 do ręki lub wieszaka kroplówki
• Listwa do mocowania wyposażenia 
 dodatkowego i szyna przesuwna

Szczyty
• Całkowicie odejmowane
• Dostępne w różnych wzorach i kolorach

Materiały
• Podwozie i rama leża:
 Metalowa konstrukcja lakierowana proszkowo
• Wypełnienia szczytów:
 - klasyczny: płyta laminowana (8 mm)
 - intercontinental: tworzywo sztuczne (polipropylen)
• Sekcje leża: tworzywo sztuczne (polipropylen)
• Oparcie przezierne dla promieni RTG: płyta HPL

Elementy sterowane elektrycznie
• Automatyczna regulacja wysokości ok. 25 sek.
• Użycie transformatora o szerokim zakresie
 (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
 - niski pobór prądu
 - wysoka wydajność
 - niskie zużycie energii w trybie czuwania
 - znikome oddziaływanie elektromagnetyczne
 - bezpieczne niskie napięcie 24 volt
• 5-krotna ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem
• Wytrzymały akumulator ze wskaźnikiem naładowania
• Wersja w pełni zmechanizowana (EM4):
 - regulacja wysokości, przechyłów Trendelenburga, 
  oparcia pleców oraz uda
 - segment podudzia regulowany mechanicznie  
  za pomocą systemu zapadkowego
 - regulacja mechaniczna, panel centralny  
  i skrzynka blokująca zgodne z IP44
 - pilot podręczny i jednostka sterująca zgodne z IP66

Dane techniczne Wyposażenie i opcje
Vida

Barierki boczne
Barierki boczne ¾

MultiFlex O

Konstrukcja szczytów
Klasyczna

Intercontinental O

Kolory ramy
Argentum, zbliżony do RAL 9006

Biały NCS S0500N O

Leże

Leże z polipropylenu

Leże z polipropylenu z oparciem przeziernym dla promieni RTG O

Przedłużenie leża

Przedłużenie segmentu podudzia O

Koła jezdne
Zintegrowane koła o średnicy 150 mm

Antystatyczne koła jezdne o średnicy 150 mm O

Przewodząca powłoka kół

1 koło

2 koła O

4 koła O

Położenie koła

z blokadą kierunkową

Przód, prawy

Przód, lewy O

Tył, prawy O

Tył, lewy O

Elementy obsługi

Panel centralny O

Skrzynka blokująca O

Podświetlany pilot podręczny O

Pilot podręczny bez możliwości blokad funkcji leża O

Pilot podręczny z możliwością blokad funkcji leża

Pilot satelita O

Pozostałe wyposażenie

Podświetlenie łóżka O

Sygnał hamulca (dostępne tylko w połączeniu z podświetleniem łóżka) O

Listwa przesuwna O

Listwa do mocowania wyposażenia dodatkowego O

Wskaźnik kąta nachylenia segmentu oparcia pleców O

Poziomica O

Półka na pościel O

Akumulator O

 = standard  O = opcja

Kolorystyka

1 Tylko dla szczytów Intercontinental
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Twoje łóżko – Nasza pasja
Your bed – our passion
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Znajdź sw
ojego partnera na naszej str

onie internetowej:

Find your lo
cal partner at our w

ebsite
:

stiegelmeyer.com/partner


