
Elvido 
Monipuolinen hoitovuodesarja

RATKAISEVASTI PAREMPI

Kansainvälinen painos
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Painaville henkilöille 
tarkoitettu vuode

Elvido-tuotesarja: 
Täyttää vaativammatkin toiveet Sisältö

Elvido-sarjan mukavat vuoteet tukevat tätä tavoitetta. Laajasta mallivalikoimasta ja monipuolisista varustevaihtoehdoista kootaan 

tarkasti sopivat vuoteet moniin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi kaksiosaiset tai vain päänpuoleiset sivulaidat, putoamisen ennalta-

ehkäisyä helpottavat matalat vuoteet sekä Out-of-Bed-järjestelmä auttavat löytämään parhaan mahdollisen suojan ja liikkuvuuden 

tasapainon. Elvido-sarjan tyylikäs ja kodikas ilme lisää hyvinvointia ja auttaa asukkaita tuntemaan olonsa kotoisaksi.

  4 Mallivaihtoehdot

  8 Rungon värit 

  9 Päätyjen värivaihtoehdot 

10 Vario Safe

12 Sivulaidat

12 Liikkuvuus ja ergonomia

18 Makuutasot

19 24 - voltin järjestelmä

20 Vuoteen pidennysosa

22 Ohjauskonsepti

24 e-help

26 Lisävarusteet

28 Tekniset tiedot/varustelu

30 Stiegelmeyer-ryhmä

Turvallinen  
kuormitettavuus 
väh. 225 kg

Matalat vuoteet   Mekaaninen vuode

            Elvido vervo
•    korkeudensäätö: 

noin 25–80 cm

•    putoamisen ennaltaehkäisy: 
- matala vuode tarjoaa riittävän suojan  
   liikkumisvapautta rajoittamatta 
- OpenBus-tekniikka Out-of-Bed-järjestelmän asennusta varten 
-  noudattaa filosofiaa, jossa vuoteen käyttäjää ei tarvitse sitoa 

vuoteeseen 
 

sivu 4

            Elvido movo
•    korkeudensäätö: 

noin 28–83 cm

•    siirtäminen: 
- halkaisijaltaan 100 mm:n kaksoispyörät 
- helppo käsitellä myös ahtaissa tiloissa  
   ja siirtää pidempiäkin matkoja 
-  ylittää pienet esteet, kuten esim. kynnykset, vaivatta 

 
 

sivu 5

Elvido rega
•    korkeudensäätö: 

noin 39–80 cm

•    soveltuu käytettäväksi psykiatrian laitoksissa: 
- mekaaninen vuode 
- erinomainen kestävyys 
- helppo säätää hydraulisella jalkapumpulla 
 
 
 
 

sivu 6

Elvido forto
•    korkeudensäätö: 

noin 39–80 cm

•    turvallinen kuormitettavuus: 
260 kg, soveltuu painavilla asukkaille

•    makuutason leveys: 
100 cm

•    pyörät: 
125 mm:n pyörät, leveys 32 mm 

sivu 7
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Elvido vervo
Elvido vervo
Monipuolinen matala vuode korkeisiin vaatimuksiin

Matala vuode

Elvido vervo -vuoteessa on tuotesarjan laajin makuutason kor-
keudensäätö, jonka ansiosta se soveltuu myös erittäin vaativaan 
hoitoon. Se suojaa korkealta putoamisen vammoilta parhaalla 
mahdollisella tavalla sekä tarjoaa optimaalisen työskentelykor-
keuden myös pidemmille hoitajille. Lukuisten varustevaihtoeh-
tojen ansiosta vuoteen voi koota tarkasti yksilöllisten tarpeiden 
mukaan.

•    korkeudensäätöalue noin 25–80 cm
•    tukeva kosketus maahan kaikenkokoisten asukkaiden  

noustessa vuoteesta; jalkapohjien tuntoaisti edesauttaa  
ympäristön hahmottamista ja tukee tasapainoa

•     vakiovarusteena toimitettava OpenBus-käyttöjärjestelmä  
mahdollistaa optiona saatavan Out-of-Bed-järjestelmän käytön

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:
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80 cm

Elvido movo
Erityisen vaivattomasti liikuteltava matala vuode

Elvido movo -vuodetta on erityisen helppo siirtää ja käsitellä 
ahtaissakin tiloissa. Siten se sopii erinomaisesti hoito- ja kuntou-
tuslaitoksiin, joissa vuoteiden käyttövalmiutta koskevat logistiset 
vaatimukset ovat korkeat, sekä asukkaille, jotka eivät juurikaan  
voi enää poistua vuoteestaan.

•    halkaisijaltaan 100 mm:n kaksoispyörät keventävät liikutelta-
vuutta

•    vuode on helppo siirtää tilasta toiseen tai välinehuoltoon  
puhdistettavaksi

•    liikuntakyvyttömät asukkaat voivat osallistua sosiaaliseen  
elämään yhteisissä tiloissa tai terassilla vuoteesta käsin

•   suuntapyörä helpottaa käsittelyä entisestään

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:
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Matala vuode
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Elvido rega
Hoitovuode psykiatrian laitoksiin Mekaaninen 

vuode

Elvido forto
Enemmän mukavuutta suurikokoisille ja painaville asukkaille

Mekaaninen hoitovuode Elvido rega on johdoton mukavuusvuode, 
joka ei sisällä lähes lainkaan ilman työkaluja irrotettavia osia. Siten 
se parantaa huomattavasti vakavia psyykkisiä sairauksia sairasta-
vien tai dementoituneiden asukkaiden turvallisuutta. 

•    korkeudensäätö 39−80 cm valinnaisesti irrotettavalla  
pumppupolkimella

•     järeässä metallisessa makuutasossa on kiinnihitsattu säleikkö
•     optiona kiinnityskaari nojissa ja tuissa sekä makuutason  

runkoprofiileissa
•     sopii erinomaisesti käyttöpaikkoihin, joissa ei ole virtalähdettä

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Ylipaino ja liikalihavuus lisääntyvät kaikkialla maailmassa.  
Samalla esimerkiksi Saksassa ihmisten keskimääräinen pituus  
on 1900-luvulla kasvanut 15 cm. Myös hoitoalalla suurikokoiset  
ja painavat henkilöt merkitsevät suurempia haasteita. Näissä  
haasteissa Elvido forto -vuoteesta on suuri apu.

•    turvallinen kuormitettavuus enintään 260 kg
•    100 cm:n levyinen makuutaso ja helppokäyttöinen vuoteen  

pidennysosa takaavat erinomaisen lepomukavuuden
•     jopa 80 cm:n ergonominen työskentelykorkeus helpottaa  

hoitotyötä
•    suuret, halkaisijaltaan 125 mm:n pyörät keventävät vuoteen 

siirtämistä myös suuressa kuormituksessa

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:
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Yksilöllisen puukoteloinnin lisäksi myös runko lisää Elvido-vuoteiden  
kodinomaisuutta. Vuoteen pitkittäisten tankojen päät suojataan vakiona 
4 muovisuojuksella. Niiden hopeanharmaa väri sopii täydellisesti rungon 
sävyyn. Suojukset peittävät mekaaniset rakenteet, jolloin kokonaisvaikutelma 
on harmonisempi. Samalla sileämmän pinnan puhdistaminen on entistäkin 
helpompaa ja perusteellisempaa. Tarvittaessa muovielementit voidaan  
poistaa ilman työkaluja.

Tilauksesta toimitamme vielä laajemmat suojukset. Niiden molemmat  
muovielementit peittävät rungon päädyt kokonaan. Saatavana on useita 
erilaisia puukoristelevyjen vaihtoehtoja. Elementit voi tilata myös yksitellen 
haluttaessa käyttää niitä vain pääpuolen tai jalkopään päädyssä. Koristelevy 
peittää hoitovuoteen tekniset mekanismit jolloin vaikutelma on erityisen  
kodinomainen. Se on myös helppo irrottaa ja puhdistaa.

Suoraviivainen, kaareva, kahvallinen – Elvido-vuoteiden päätyelementtien 
muotovalikoima on laaja. Lukuisat kodinomaiset puukoristelevyt saavat  
jokaisen vuoteen sopimaan täydellisesti ympäristöönsä. Asukkaat tuntevat 
olonsa pian kotoisaksi.  

Runko
− harmoninen vaikutelma

Päädyt ja koristelevyt
Kodikkuutta jokaiseen sisustustyyliin

Vakiona pitkittäisten tankojen päät on suojattu  
4 muovisuojuksella.

Lisävarusteena saatavan suojuksen voi  
valita vuoteen värisenä.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Kauniiden värien 
valikoima

Lindberg Oak

Tammi, kaneli

Havana kirsikka

Pyökki

Liitu

Hopeanharmaa

Weitere  
Informationen in 
unserem Prospekt 
„Häupter und  
Dekore“

Lisätietoa on 
esitteessämme 
”Päädyt ja  
koristelevyt”



10 11

Alero Camo

Prinzino

Lito | Lito reha Nobla Nobla reha | Nobla mala

Pino Podego Solvo Teno

Jalkopään päätyosat voi tarvittaessa vaihtaa tai poistaa
 
•    päätyosan poistaminen helpottaa pääsyä asukkaan  

lähelle esim. jalkojenhoitoa varten
•    valittavissa korkea jalkopään pääty esim. lisäämään  

turvallisuuden tunnetta ja matalampi jalkopään  
pääty parantamaan näkyvyyttä

•    runsas valikoima kauniita puukoristelevyjä, kankaita  
ja tekonahkavaihtoehtoja

Lisätietoa muista kangas- ja tekonahkavaihtoehdoista on saatavilla pyynnöstä.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Vario Safe -järjestelmällä 
enemmän joustoa ja turvallisuutta
Vario Safe -järjestelmällä varustetut vuoteet täyttävät mitä 
erilaisemmat asukkaiden tarpeet, minkä lisäksi ne voidaan 
mukauttaa jokaisen yksilöllisen maun mukaan. Monipuoliset 
sivulaidat mahdollistavat standardien mukaisen turvan kuiten-
kaan rajoittamatta asukkaan liikkuvuutta.

Kiinnitys avataan vetämällä 
oranssia varmistinta eteen-
päin ja painamalla lukitsinta 
alaspäin. 

Kaikki Vario Safe -elementit 
työnnetään vuoteen run-
koon ja kiinnitetään helppo-
käyttöisillä lukitsimilla.

Noudata 
kankaiden ja 
tekonahan
puhdistuksessa 
valmistajan  
ohjeita

Jos käytät Elvido-vuodetta kaksiosaisilla sivulaidoilla tai ilman 
sivulaitoja, voit nauttia monipuolisen Vario Safe -järjestelmämme 
tarjoamista eduista. Vario Safe -järjestelmän toimintaperiaate on 
niin yksinkertainen kuin vaikuttavakin: Sivulaidan, päätyjen ja si-
vupaneelien osat kiinnitetään ja irrotetaan täysin ilman työkaluja. 
Järjestelmässä on helppokäyttöinen lukitusmekanismi,
joka napsahtaa kiinni turvallisesti eikä irtoa vahingossa.  

Päädyt ja sivupaneelit voidaan tilauksesta toimittaa kauniilla 
kangas- tai keinonahkaverhoilulla. Vario Safe -järjestelmällä va-
rustettu vuode voidaan räätälöidä asukkaan tarpeita vastaavaksi 
muutamassa minuutissa. Palvelutalot voivat tilata perusmallisia 
vuoteita ja täydentää niitä myöhemmin lisäosilla.

Elvido ja Vario Safe –  
paras ratkaisu takaamaan 
standardien mukainen turvallisuus

Pääpuolen päätyosien vaihto muutamassa sekunnissa
 
•    kodikkaat mallit, kahvoilla tai ilman kahvoja
•    kauniita puukoristelevyjä sekä kangas- ja  

tekonahkavaihtoehtoja
•     päätyjen ja sivupaneelien värit voidaan valita erikseen

Kaksiosaisen sivulaidan asennus tai irrotus tarvittaessa
 
•    kahta 90 ja 110 cm:n pituista elementtiä voidaan yhdistellä 

vapaasti tai käyttää yksittäin
•    110 cm:n elementti pääpuolen päädyssä tarjoaa standardien 

mukaisen sivulaitasuojan
•    90 cm:n elementti pääpuolen päädyssä parantaa turvalli-

suuden tunnetta ja ympäristön hahmottamista sekä antaa 
enemmän tilaa vuoteeseen ja vuoteesta nousemiseen

Modulaarinen rakenne, 
muutokset ilman  
työkaluja

Koristelevyt Vario Safe -järjestelmän kanssa

Vapaasti yhdisteltävät sivulaidat:
 110 / 90 tai 90 /110

Pituus 90

Pituus 110

Päädyt Vario Safe -järjestelmän kanssa
!
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Myös Elvido-vuoteiden sivulaitojen suunnittelussa on noudatettu 
filosofiaa, jossa vuoteen käyttäjää ei tarvitse sitoa vuoteeseen. 
Tietyille malleille on saatavana jopa kaksi kaksiosaista sivulaita-
vaihtoehtoa. Ne takaavat sen, että asukas voi nauttia turvan ja 
vapauden täydellisestä tasapainosta.

Yhdistelmäsivulaidan kaiteet on kiinnitetty keskitukeen, joka 
samalla edesauttaa liikkuvuutta sekä tukee asukasta tämän 
noustessa seisomaan tai istumaan. Jos sitä ei tarvita, sen voi 
vaivatta poistaa ja laittaa säilytykseen vuoteen alla olevaan pidik-
keeseen. Yhdistettävän sivulaidan voi asentaa tarvittaessa myös 
vain pääpuolen päätyyn. Silloin se kattaa keskituen kanssa yhä yli 
50 % makuutasosta ja täyttää standardien vaatimukset. Nimensä 
mukaisesti sitä voi käyttää yhdessä kokopitkän sivulaidan kanssa 
vuoteen toisella puolella.

Sivulaidat
Suojan ja vapauden optimaalinen tasapaino

Teleskooppisesti säädettävän, kaksiosaisen sivulaidan elementit 
nostetaan vaivatta kahteen nostokorkeuteen. Ensimmäisessä  
nostokorkeudessa asukas pystyy paremmin hahmottamaan  
ympäristönsä, ja toisessa nostokorkeudessa sivulaita tarjoaa kat-
tavan suojan. Myös tässä mallissa jo 110 cm:n pituiset pääpuolen 
laitaelementit tarjoavat sinällään standardien mukaisen suojan. 
Jalkopään päätyyn voidaan tarvittaessa kiinnittää kodikkaat 
paneelit. Teleskooppisesti säädettävä, kaksiosainen sivulaita kiin-
nitetään Vario Safe -järjestelmän kanssa.

Vakiovarusteena saatava kokopitkä sivulaita tarjoaa parhaan 
mahdollisen suojan ja sopii 41 cm:n korkeudellaan erinomaisesti 
käyttöön erikoispatjojen kanssa. Omatoimisille käyttäjille, esim. 
kuntoutuslaitoksissa, EasyGrip-nousutuilla varustettu malli on 
hyvä vaihtoehto. Nämä vuoteen pääpuolella olevat teräsputkes-
ta valmistetut sivutuet avustavat vuoteesta nousemista. Kaikki 
 Elvido-vuoteet voidaan tilata myös ilman sivulaitoja.

Vakiovarusteena toimitettava kokopitkä sivulaita tarjoaa 
 parhaan mahdollisen suojan putoamiselta.

EasyGrip on teräsputkesta varustettu kaide jonka avulla asukas 
pystyy paremmin hahmottamaan vuoteen koon ja nousemaan 
vuoteesta.

Teleskooppisesti säädettävä, kaksiosainen sivulaita voidaan 
joustavasti mukauttaa kaikkien tarpeiden mukaan.

Pääpuolen päädyn diagonaalinen asento antaa asukkaalle 
hyvän tilan tunteen rajoittamatta hänen liikkumistaan tai  
näkyvyyttä huoneeseen. 

Yhdistelmä sivulaidan keskituki  
edesauttaa liikkuvuutta.

Pääpuolen päädyn sivulaita jättää  
aina riittävästi tilaa esteettömään  
nousemiseen vuoteesta ja vuoteeseen.
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Kaksiosainen sivulaita
Yksilöllistä ja kattavaa turvallisuutta

Vario Safe -järjestelmä on saatavana sekä Libra-hoitovuoteeseen että Elvido- 
vuoteeseen kaksiosaista sivulaitaa varten. Kaksiosaisen sivulaidan ansiosta 
vuode voidaan mukautuu asukkaan vaihtuvien tarpeiden mukaan.

Kaksiosaisen sivulaidan yksittäiset elementit voidaan nostaa kahteen eri  
korkeuteen. Ensimmäisessä nostokorkeudessa sivulaita antaa tukea, ja asu-
kas pystyy paremmin hahmottamaan ympäristönsä, ja toisessa nostokorkeu-
dessa sivulaita tarjoaa turvallisen suojan. Myös diagonaalinen asento antaa 
hyvän turvallisuuden tunteen. Jos asukas käyttää pelkästään pääpuolen
sivulaitoja, jalkapuolen laitaelementit voidaan poistaa ja vaihtaa kodikkaisiin
sivupaneeleihin. Sivulaitojen suoraviivainen puun ja metallin yhdistelmä 
takaa erinomaisen puhtaustason.

Kaksiosainen sivulaita vedetään vain yhdellä nykäyksellä yläasentoon, jossa 
se lukkiutuu turvallisesti paikalleen. Elementit lasketaan alas painamalla 
kaiteiden alla olevia vapautuspainikkeita. 

Vapaasti yhdisteltävät 
sivulaidat:
 110 / 90 tai 90 /110 

Jos vuode osuu esteeseen alaslaskun aikana, kaksiosainen  
sivulaita antaa joustavasti myöten.

Sivulaita lasketaan alas helposti painiketta painamalla.

110 cm:n pääpuolen sivulaitaelementti 
takaa standardien mukaisen suojan.

Diagonaalinen asento lisää  
turvallisuuden tunnetta ja auttaa  
hahmottamaan ympäristöä.

90 cm:n elementti tarjoaa tukea.  
Kaikki elementit voidaan nostaa  
kahteen nostokorkeuteen.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Vario Safe –  
joustavuutta  
hoidon arkeen

Päätyelementit

Valitse yksilöllinen yhdistelmä kau-
niista muodoista, puukoristelevyistä 
ja kankaista – kiinnitys onnistuu 
muutamassa sekunnissa.

Mukautettavat hoitovuoteet ovat 
kaikkien huulilla – Vario Safe -järjes-
telmämme takaa, että saat parhaan 
ja huippuunsa hiotun ratkaisun. Täs-
sä edut vielä yhdellä silmäyksellä:

Paneelit

Yksittäisten sivulaitojen sijasta 
voidaan käyttää myös kodikkaita 
puu- tai pehmustepaneeleja.

Sivulaidat

Kaksiosaiset sivulaidat mahdollis-
tavat standardien mukaisen suojan 
rajoittamatta asukkaan liikkumista.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Standardien mukainen 
suoja
•    200 cm:n pituisessa makuutasossa  

kaksiosainen sivulaita koostuu molemmilla 
puolilla yhdestä 110 cm:n ja yhdestä 90 cm:n 
elementistä.

•    Nämä elementit voidaan vaihtaa keskenään 
pääpuolen ja jalkopään päädyissä.

•    Pääpuolen päätyyn kiinnitetty 110 cm:n 
elementti kattaa yli 50 % makuutasosta ja on 
siten myös sinällään standardien mukainen 
sivulaita.

•    90 cm:n elementti ei sinällään tarjoa standar-
dien mukaista suojaa, mutta tukea ja paljon 
tilaa noustaessa vuoteesta ja vuoteeseen.

•    Vuoteen pidennysosaa käytettäessä voidaan 
kiinnittää kaksi 110 cm:n elementtiä.
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Nouseminen vuoteesta ja vuoteeseenmeno ovat aina erityisen 
riskialttiita hetkiä hoitoa tarvitsevien henkilöiden arjessa. Liikunta-
kyvyn ylläpitäminen on toivottavaa, jotta asukkaan omatoimisuus 
säilyy mahdollisimman pitkään. Toisaalta liikkumiseen liittyy usein 
kaatumisvaara. Kognitiiviset rajoitteet, lihasmassan väheneminen, 
tasapainoaistin heikkeneminen ja lääkkeiden haittavaikutukset 
tekevät iäkkäiden ihmisten liikkumisesta epävarmempaa.

Elvido-vuoteiden laaja portaaton korkeudensäätöalue tukee 
asukkaita ja heidän hoitajiaan. Kaatumisia ja putoamisia ei voida 
aina koskaan täysin sulkea pois, mutta erityisesti matalan vuo-

Liikkuvuus ja ergonomia
Aina sopiva korkeus takaa miellyttävän liikkumisen

teen Elvido vervo alin asento auttaa merkittävästi vähentämään 
loukkaantumisriskiä. Liikkumisvapautta rajoittavia toimenpiteitä, 
kuten kiinnisitomista tai yhtenäisiä sivulaitoja, ei  silloin useinkaan 
tarvita.

Ergonominen korkeus vuoteeseen ja vuoteesta nousulle voidaan  
valita yksilöllisesti käsiohjaimella (tai Elvido rega -vuoteen pump-
pupolkimella). Useilla henkilöillä tämä korkeus on vajaa  
40 cm – jalat ovat hyvässä kosketuksessa lattiaan ja asentoresep-
torit stimuloituvat. Noin 80 cm:n enimmäiskorkeudessa hoitajat 
voivat työskennellä selkä suorana ja ergonomisessa asennossa.

Laaja korkeudensäätöalue mahdollistaa hoitajille  
selkäystävällisen työskentelyasennon. 

Matalan vuoteen Elvido vervo 
erityisen matala alakorkeus 
ehkäisee putoamisriskiä 
ilman liikkumista rajoittavien 
toimenpiteiden käyttöä.

Putoamisen  
ennaltaehkäisy  
matalalla vuoteella
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Erinomainen turvallisuus, huomattavasti pienemmät energiakustannukset 
ja käyttö pienellä vaivalla: Lisävarusteena saatava 24 voltin järjestelmä on 
erinomainen valinta Venta-hoitovuoteille.

Suoraan pistorasiaan kytketty pistokeverkkolaite muodostaa turvallisen  
24 voltin pienjännitteen. Asukkaan lähellä ei ole enää jännitettä johtavia  
230 voltin osia, joten hän voi huoletta nauttia paremmasta turvallisuudesta.

Vakiona Venta-vuoteet on varustettu luotettavalla 230 voltin käyttöjärjestel-
mällä. Sopivien valittavien verkkopistokkeiden kanssa niitä voidaan käyttää 
koko maailmassa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. 

Taloudellinen  
ja turvallinen
Modernit käyttöjärjestelmät

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Selkeät edut

•    turvallinen pienjännite verkkopistorasiaan 
liitetyn muuntajan ansiosta

•    vuoteessa ei ole 230 voltin osia
•    optiona saatavan akun ansiosta hoitovuodetta 

voidaan hätätapauksessa käyttää myös sähkö-
verkosta riippumatta

230 V

24 V

24 voltin järjestelmässä pistorasiaan kytketty 
pistokeverkkolaite muodostaa turvallisen 
pienjännitteen.

230 voltin järjestelmää varten valitta-
vina on 6 verkkopistoketyyppiä, jotka 
täyttävät monien eri kansainvälisten 
standardien vaatimukset.

Vaivattomasti poistettava Hygiene- 
makuutaso puhdistetaan helposti ja 
perusteellisesti käsin.

Jos asukkaan sitominen vuotee-
seen on välttämätöntä, hygieenisen 
makuutason uria voidaan käyttää 
vöiden kiinnittämiseen.

Elvido-vuoteisiin vakiovarusteena toimitettava ”hygiene”-ma-
kuutaso mahdollistaa erityisen helpon ja perusteellisen puhdis-
tuksen. Polypropeenissa olevan syvän ilmanvaihtoaukon ansiosta 
vuode on erittäin hengittävä taaten erityisen rauhallisen levon. 
Kaikentyyppisiä erikoispatjoja voidaan useimmiten käyttää ilman 
aluspatjoja niin, että sivulaidan turvakorkeus on riittävä.

Vieläkin paremman makuumukavuuden tarjoaa optiona saatava  
mukavuusmakuutaso. Se koostuu 30:stä joustavasti asetellusta 
pintaelementistä ja 80 kääntyvästä jousesta. Valittavina on eri 
kovuusasteita. Mukavuusmakuutaso mukautuu kehon muotojen 
mukaan vähentäen kehoon kohdistuvaa painetta. Mukavuusma-
kuutaso on tavanomaisia malleja hieman korkeampi, minkä vuoksi 
on suositeltavaa tarkastaa sivulaitojen turvakorkeuden riittävyys 
patjan kanssa.

Makuutasot
Terveellisen ja levollisen unen perusta

Mukavuusmakuutaso – joustavasti asetellut  
pintaelementit kääntyvine jousineen

”Hygiene” -makuutaso

Pistoke- 
tyyppi E

Pistoke- 
tyyppi F

Pistoke- 
tyyppi I

Pistoke- 
tyyppi M

Pistoke- 
tyyppi B

Pistoke- 
tyyppi G

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Kaikkialla sopiva

230 voltin käyttöjärjestelmä voidaan toimittaa 
moniin eri maihin vaadittavalla verkkopistokkeella 
varustettuna.
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Elvido-sarjan kätevät vuoteen pidennysosat paranta-
vat entisestään pidempienkin asukkaiden mukavuut-
ta. Vakiovarusteena kaikissa malleissa on vuoteen 
rungon integroitu 20 cm:n pidennysosa (poikkeus: 
Elvido rega). Jos vuoteessa on yksi sivulaita pääpuo-
len päädyssä tai ei lainkaan sivulaitaa, pidennysosaa 
voidaan käyttää joustavasti ilman muita varusteita. 
Jos sivulaitaa halutaan lisäksi käyttää vuoteen koko 
pituudella, saatavana on pidemmät kaiteet.

Vieläkin kätevämpiä ovat optiona saatavat teleskooppisesti 
säädettävät vuoteen pidennysosat. Vuoteen runko, sivulai-
tojen kaiteet ja sivupaneelit voidaan ottaa käyttöön helposti 
ilman työkaluja.

Makuutason pidentämiseen on 2 vaihtoehtoa. Jalkopään 
päätyyn voidaan asettaa myös säätöjen yhteydessä paikal-
laan pysyvä pehmuste. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
sääriosan pidennystä, joka liikkuu säätöjen myötäisesti. 
Tämä vaihtoehto mahdollistaa terveyttä edistävän jalan 
kohotuskulman säädön myös pidemmille asukkaille.

Vuoteen pidennysosa
Käden käänteessä enemmän tilaa ja mukavuutta

Integroitua vuoteen pidennysosaa varten saatavana 
ovat pidemmät sivulaitojen kaiteet ja sivupaneelin 
täyteosat. 

Teleskooppisesti säädettävässä vuoteen pidennysosassa  
kaiteet ja sivupaneelit voidaan samalla ottaa helposti käyttöön.

Jos vuoteessa ei ole täyspitkiä sivulaitoja, integroitua vuoteen pidennysosaa  
voi käyttää ilman muita lisävarusteita. Tällöin jalkopään päätyyn muodostuva 
sivupaneelin rako on yhdenmukainen standardien vaatimusten kanssa.  
Tarvittaessa raon voi sulkea täyteosilla.

Optiona saatava sääriosan pidennys 
liikkuu säätöjen myötäisesti.

Sääriosan pidennyksen kiinnittämiseen  
ei tarvita työkaluja. Sopiva pehmusteosa 
on saatavana.

Makuutasoa voidaan pidentää 
pehmusteella, joka pysyy kiinteästi 
paikallaan.
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RATKAISEVASTI PAREMPI 

EasyCare  
helpottaa hoitajien työtä

•    LCD-käsiohjaimessa on 3 ohjaustasoa  
asukkaille, hoitajille ja tekniselle  
henkilökunnalle.

•    Hoitajat voivat lukita tietyt toiminnot niin, 
ettei asukas voi käyttää niitä.

•    EasyCare-toiminnon avulla näitä toimintoja 
voidaan käyttää hoitotasolla asukkaan luki-
tustilaa muuttamatta. Tämä säästää hoitajien 
aikaa ja parantaa turvallisuutta entisestään. 

Vakiovarusteena saatava käsiohjain 
ilmaisee säätötoiminnot intuitiivisin 
kuvakkein.

LCD-käsiohjaimen  
3 painikkeen ja  
valaistun näytön avulla 
vuoteen toimintojen 
ohjaaminen on help-
poa vuoteen kaikille 
käyttäjille.

Innovatiivinen 
ohjauskonsepti
Käsiohjain yksilöllisiä  
vaatimuksia varten

Vuoteen toimintoja ohjataan yksilöllisesti valittavalla käsiohjai-
mella. Helppokäyttöisin vaihtoehto on optiona saatava LCD- 
käsiohjain, jossa on vain 3 painiketta, EasyCare ja valaistu näyttö. 
Se sisältää 3 käyttötasoa asukkaalle, hoitajille ja tekniselle hen-
kilökunnalle. Käyttötason vaihtaminen on helppoa lukituksen 
avaavalla magneetilla vuoteen luona.

Vakiovarusteena saatava käsiohjain ilmaisee vuoteen kaikki 
säätövaihtoehdot yksinkertaisin kuvakkein. Lukittavat painikerivit 
voidaan valita yksitellen. Trendelenburgin asennon nopeaa säätöä 
varten käytettävissä on erillinen Trendelenburg-käsiohjain, 
joten asukas ei voi sekoittaa tätä ja Anti-Trendelenburgin asentoa 
keskenään.

Trendelenburg-käsiohjain
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Makuutason alla oleva valo helpottaa pimeässä 
liikkumista mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa,  
kuten WC-käynnillä yöllä.

Asukkaan noustua vuoteesta järjestelmä 
ilmoittaa hoitajille esim. käytävällä  
näkyvällä merkkivalolla tai hoitajien  
huoneessa kuuluvalla merkkiäänellä.

e-help
Digitaaliset valvontajärjestelmät

Modernit digitaaliset valvontajärjestelmät auttavat vähentämään 
liikkumista rajoittavia toimenpiteitä, suojaamaan asukkaita ja  
tukemaan hoitajia erityisesti yövuoron aikana. Stiegelmeyer  
kehittää näitä ”e-help“-järjestelmiä edelleen.

Kaiken perustana on Out-of-Bed-järjestelmä. Selkäosaan  
integroitu anturi havaitsee, kun asukas nousee vuoteesta.  
Pimeässä liikkumista helpottamaan järjestelmä voi optiona  
sytyttää heti makuutason alla olevan valon tai lukuvalon.  
Määritetyn ajan kuluttua järjestelmä ilmoittaa asiasta myös  
hoitajille turvapuhelinlaitteiston kautta.

Out-of-Bed- 
järjestelmän käyttö 
on helppoa  
käsiohjaimella.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Out-of-Bed-järjestelmä
•   makuutason alla oleva valo helpottaa pimeässä liikkumista
•     huomattavasti pienempi putoamisriski öisin ilman  

kiinnisitomista
•     ilmoitus hoitajille määritetyn ajan kuluttua (ajan voi  

valita 15 sekunnin ja 15 minuutin väliltä), mikä vähentää  
vikahälytyksiä heti vuoteesta nousemisen jälkeen

•     nopea tuki putoamisvaarassa oleville asukkaille

Asukas poistuu vuoteestaan, 
mikä sytyttää merkkivalon.

Merkkivalo näkyy 
hoitajien huoneessa.

Merkkivalo näkyy 
käytävällä.

Asukkaan huoneessa 
näkyy merkkivalo ja kuuluu 
merkkiääni.
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Sola-lukuvalo valaisee  
miellyttävästi tuottaen vain  
vähän lämpöä.

Stella-lukuvalo on tyylikäs  
sisustuselementti.

Muita tuotteita 
on lisävaruste- 
esitteessämme

Yhtenäisen sivulaidan suojapäällinen 
lasketaan ja nostetaan kaiteiden avulla.

Päätyjen, sivulaitojen ja keskituen  
suojapäälliset suojaavat asukkaita  
luotettavasti iskuista aiheutuvilta 
vammoilta. Ne estävät myös raajojen 
joutumisen sivulaidan kaiteiden väliin. 

Kaksiosaisten sivulaitojen elementit 
voidaan verhoilla erikseen.

3 cm:n paksuisesta vaahtomuovista  
valmistettu turvapatja suojaa putoami-
selta parhaalla mahdollisella tavalla.

Kohottautumisteline helpottaa  
asettautumista miellyttävään asentoon 
vuoteessa.

Puskurirullat suojaavat vuodetta ja 
seiniä vuoteen kaikissa liikkeissä.

Törmäyssuojat suojaavat vuodetta, sei-
niä ja huonekaluja iskujen aiheuttamilta 
vaurioilta.

Kaikki Elvido-mallit muuntuvat alkuperäis-
ten lisävarusteiden avulla yksilöllisiksi vuo-
teiksi, jotta täyttävät korkeat mukavuutta ja 
muita erityistarpeita koskevat vaatimukset. 
Tärkeimpiä vaatimuksia ovat asukkaan  
turvallisuus ja parempi elämänlaatu arjessa 
sekä vuoteen suojaus vaurioitumiselta. 

Lisävarusteet
Yksilöllisten tarpeiden mukaan valittu Elvido 

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Törmäyssuoja
•   törmäyssuojat auttavat välttämään 

törmäyksiä huonekalujen ja pisto-
rasioiden kanssa vuoteen siirtelyn 
aikana

•   valikoimassa useita eri malleja
•   puskuri vaimentaa iskun
•   optiona saatava pyörylä jakaa 

paineen vieläkin tasaisemmin – sopii 
erinomaisesti kevytrakenteisille 
seinille

•  vuoteisiin sopivat koot
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Tekniset tiedot / varustelu
Mallivaihtoehto Elvido vervo Elvido movo Elvido rega Elvido forto

Mitat ja painot
Ulkomitat (puisesta päätykotelosta riippuen) Noin 100,3 x 211 cm Noin 100,3 x 211 cm Noin 100,3 x 211 cm Noin 110,3 x 211 cm

Makuutaso (patjakoko) 90 x 200 cm tai 100 x 200 cm* 90 x 200 cm tai 100 x 200 cm* 90 x 200 cm 100 x 200 cm*

Makuutason osien mittajakauma (selkäosa/istuinosa/reisituki/säärituki): Noin 85 / 15 / 40 / 60 cm Noin 85 / 15 / 40 / 60 cm Noin 71 / 15 / 41 /61 Noin 85 / 15 / 40 / 60 cm

Selkäosan erikoisliukumekanismi Noin 10 cm Noin 10 cm – Noin 10 cm

Turvallinen kuormitettavuus 225 kg 225 kg 225 kg 260 kg

Vapaa tila vuoteen alla Noin 15 cm Noin 15 cm Noin 15 cm Noin 15 cm

Tuotteen paino Noin 140 kg Noin 140 kg Noin 150 kg Noin 150 kg

Moottorit
Täysin moottoroitu ✓ ✓ – ✓

Täysin moottoroitu OpenBus-tekniikka ✓ ✓ – ✓

24 voltin järjestelmä ulkoisella muuntajalla O O – O

Elektroniikkaosat
LCD-käsiohjain O O – O

Out-of-Bed-järjestelmä O O – O

Käsiohjain pääpuolen päädyn kallistukseen (Trendelenburg) O O – O

Sivulaitajärjestelmät
Integroidut, yhtenäiset sivulaidat ✓ ✓ ✓  ✓

Integroidut yhdistelmäsivulaidat O O O O

Kaksiosainen sivulaita ja Vario Safe O O – –

Sivupaneeli ilman sivulaitaa O O O O

Sivulaitasuojan korkeus 41 cm 41 cm 38 cm 41 cm

Makuutasot
Makuutaso optimaalisilla antroprometrisilla mitoilla (85/15/49/60 cm) ✓ ✓ – ✓

Hygieeninen makuutaso ✓  Polypropeeni, irrotettava ✓  Polypropeeni, irrotettava – ✓  Polypropeeni, irrotettava

Mukavuusmakuutaso (ei makuutasossa 100 cm) O O – –

Makuutason leveys 100 cm* O O – ✓

Terässäleikkö – – ✓ –

4-osainen makuutaso ✓  Sähkötoiminen säätö ✓  Sähkötoiminen säätö ✓  Mekaaninen säätö ✓  Sähkötoiminen säätö

Makuutason kallistus Anti-Trendelenburg-asentoon ✓ ✓ O ✓

Makuutason kallistus Trendelenburg-asentoon O O O O

Pyörät
Pyörä ✓  Kaksoispyörä Ø 50 mm ✓  Kaksoispyörä Ø 100 mm ✓  Kaksoispyörä Ø 50 mm ✓  Suojuksellinen pyörä Ø 125 mm

Pyörien lukitus 2x2 ✓ – – –

4 pyörän keskuslukitus O ✓ ✓ ✓

Puskurijärjestelmät
Puskurirulla, vaakasuunnassa suojaava O O O O

Yleisrulla, vaaka- ja pystysuunnassa suojaava O O O O

Törmäyssuoja rungossa O O O O

Säätöalueet
Korkeudensäätö Noin 25 – 80 cm Noin 28 – 83 cm Noin 39 – 80 cm Noin 39 – 80 cm

Selkäosan säätö 70°:seen asti ✓ ✓ ✓ ✓

Reisituen säätö enint. 40° ✓ ✓ ✓ ✓

Anti-Trendelenburg-asento ✓ enintään 14° ✓ enintään 14° O enintään 10° ✓ enintään 14°

Trendelenburg-asento lisäkäsiohjaimella O enintään 14° O enintään 14° O enintään 14° O enintään 14°

Muu
Nostin vuoteen alla ✓ ✓ ✓ ✓

Kiinnitysholkit pääpuolen päädyssä ✓ ✓ ✓ ✓

Vuoteen pidennysosa ✓ integroitu ✓ integroitu O ruuvikiinnitys ✓ integroitu

Puiset päätykotelot, valinta esitteen mukaan ✓ ✓ ✓
✓  valinnaisesti Lito, Lito reha, Pino, 

Alero tai Podego

Puukoristelevyt, valinta esitteen mukaan ✓ ✓ ✓ ✓

Metallipinnoite Argentum ✓ ✓ ✓ ✓

Automaattisen asennon säätö ✓ ✓ – ✓

Sivupaneeli sivulaitojen takana ✓ ✓ – ✓

Lisävarusteet
Valo makuutason alla O O – O

Kiinnitysholkit jalkopään päädyssä O O – O

Integroitu vuoteen pidennysosa sekä teleskooppisesti säädettävät  
turvakaiteet ja sivupaneeli

O O – O

Vuodevaatetaso O O O O

Puisen päätykotelon petsaus O O O O

Integroitu valoliitäntä O O – O

Integroitu akku O O – O

* Vain päätyjen Alero, Pino, Lito, Lito reha ja Podego kanssa

✓ = vakiovaruste     
O = saatavana lisävarusteena     
– = ei saatavana

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Elvido-sarja –  
turvallisuusstandardit
•    EN 14971  

Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin  
ja tarvikkeisiin

•    EN 60601-1  
Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden turvallisuus

•    EN 60601-1-1  
Sähkömagneettinen yhteensopivuus

•    DIN EN 60601-2-52  
Lääkinnälliset sähkölaitteet
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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

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto



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


