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Łóżko do dużych  
obciążeń

Rodzina łóżek Elvido: 
łóżka na miarę Spis treści

Wysoka jakość życia i dobra opieka nad podopiecznymi bez środków ograniczających wolność stanowi istotny element w opiece 

pielęgniarskiej. Osiągnęliśmy już w tym zakresie znaczące sukcesy: w dziale medycznym niemieckiego zrzeszenia kas chorych ustalo-

no w 2017 r., że wykorzystanie środków ograniczających wolność od 2013 r. znacznie spadło - z 12,5% do 8,9%. Wiele domów opieki 

chce jeszcze bardziej obniżyć ten wskaźnik do poziomu poniżej 5%.

Komfortowe łóżka z serii Elvido wspierają Państwa w osiągnięciu tego celu. Różnorodność modeli  

i elastyczne opcje wyposażenia umożliwiają dostosowanie łóżek do wielu obszarów zastosowań.  

Zabezpieczenia boczne dzielone lub umieszczone tylko po stronie szczytu górnego łóżka, niskie łóżka  

do zapobiegania upadkom lub system out-of-bed przyczyniają się do zapewnienia idealnej równowagi,  

ochrony i mobilności. Elegancki, przytulny wygląd łóżek serii Elvido zapewnia dobre samopoczucie  

i pomaga pensjonariuszom poczuć się jak w domu.

  4 Warianty modelowe

  8 Dekor na podstawie łóżka 

  9 Wybór dekorów szczytów

10 Vario Safe

12 Zabezpieczenia boczne

16 Mobilizacja i ergonomia

18 Leża

19 System 24 V

20 Przedłużenia łóżka

22 Koncepcja obsługi

24 e-help

26 Akcesoria

28 Dane techniczne / 
 Wyposażenie

30 Grupa Stiegelmeyer

Bezpieczne  
obciążenie robocze  
min. 225 kg

Łóżka niskie   Łóżko mechaniczne

            Elvido vervo
•    Zakres regulacji wysokości: 

ok. 25 – 80 cm

•    Zapobieganie upadkowi z łóżka: 
- Łóżko niskie do ochrony pensjonariusza  
   bez środków ograniczających wolność 
- technika OpenBus do instalacji systemu out-of-bed 
- zgodne z filozofią Werdenfelser Weg 
 
 

Strona 4

            Elvido movo
•    Zakres regulacji wysokości: 

ok. 28 – 83 cm

•    Mobilność: 
- duże podwójne rolki jezdne 100 mm 
- łatwe manewrowanie nawet w ciasnych pomieszczeniach 
  i podczas jazdy na dłuższych odcinkach 
- bezproblemowe pokonywanie niewielkich przeszkód, 
  np. progów 
 

Strona 5

Elvido rega
•    Zakres regulacji wysokości: 

ok. 39 – 80 cm

•    Odpowiednie do zastosowań w  
psychiatrii: 
- mechaniczne łóżko 
- wysoka stabilność 
-  łatwa regulacja za pomocą hydraulicznej pompy nożnej 

 
 

Strona 8

Elvido forto
•    Zakres regulacji wysokości: 

ok. 39 – 80 cm

•    Bezpieczne obciążenie robocze: 
260 kg dla pensjonariuszy o dużej masie ciała

•    Szerokość leża:  
100 cm

•    Rolki:  
rolki bieżne o średnicy 125 mm i szerokości 32 mm 

Strona 9
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Elvido vervo
Elvido vervo
Wszechstronne łóżko niskie spełniające wysokie wymagania

Łóżko niskie

Przedłużenie
łóżka

System

24
Volt

Pozycja
Trendelenburgae-help

LCDLCD

Prosta
obsługa

Niska pozycja
nóg

Filozofia
Werdenfelser
Weg

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

25 do
80 cm

Elvido vervo charakteryzuje się największym zakresem regulacji 
wysokości w tej serii i dlatego jest odpowiednie także do najbar-
dziej intensywnej terapii. Oferuje najlepszą możliwą ochronę przed 
upadkiem z łóżka oraz optymalną wysokość roboczą, nawet dla 
wysokiego personelu opieki. Liczne opcje wyposażenia sprawiają, 
że model ten jest idealnym łóżkiem dostosowanym do indywidual-
nych potrzeb.

 Zakres regulacji wysokości ok. 25 – 80 cm
•    Bezpieczny kontakt z podłożem przy  

wstawaniu z łózka dla podopiecznych o dowolnej wielkości; 
orientacja i równowaga wspomagane percepcją dotykową  
przez podeszwy stóp

•     Seryjny system napędowy OpenBus umożliwia  
zastosowanie opcjonalnego systemu out-of-bed

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Elvido movo
Wyjątkowo mobilne łóżko niskie

Łóżko Elvido movo jest szczególnie łatwe w prowadzeniu i manew-
rowaniu w ciasnych pomieszczeniach. Jest to idealne rozwiązanie 
dla placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych o wysokich wymaga-
niach logistycznych w zakresie zaopatrzenia łóżek, jak również dla 
podopiecznych, którzy nie mogą już wstać z łóżka.

•    Duże podwójne rolki bieżne o średnicy 100 mm zapewniają 
łatwe manewrowanie

•    Łóżko można łatwo przetransportować do innego pokoju opieki 
lub do mycia w myjni

•    Podopieczni o ograniczonej mobilności mogą uczestniczyć  
w we wspólnych aktywnościach leżąc w łóżku ustawionym w 
świetlicy lub na tarasie

•   Skrętne kółko ułatwiająca manewrowanie

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Manewrowość System

24
Volt

Przedłużenie
łóżka

Pozycja
Trendelenburgae-help

LCDLCD

Prosta
obsługa

Niska pozycja
nóg

Łóżko niskie
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Elvido rega
Łóżko do opieki długoterminowej dla szpitali psychiatrycznych 

Mechaniczne 
łóżko

Elvido forto
Więcej komfortu dla większych i cięższych pensjonariuszy

Mechaniczne łóżko do opieki długoterminowej Elvido oferuje 
komfort bez kabli i jest niemal całkowicie pozbawione elementów 
demontowanych bez użycia narzędzi. W ten sposób znacząco 
przyczynia się do bezpieczeństwa podopiecznych z poważnymi 
zaburzeniami psychicznymi lub demencją. 

•    Regulacja wysokości od 39 do 80 cm za pomocą opcjonalnie 
zdejmowanego pedału z pompką

•     Solidne leże metalowe ze spawaną kratownicą
•     Opcjonalne uchwyty mocujące na oparciach i profilach ramy 

leża
•     Idealne w lokalizacjach bez zasilania elektrycznego

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Nadwaga i otyłość to zjawiska coraz częściej występujące na całym 
świecie. Jednocześnie średni wzrost Niemców zwiększył się na 
przestrzeni XX wieku o 15 cm. Duże i ciężkie osoby stanowią rów-
nież nowe wyzwania dla personelu opieki pielęgniarskiej. Łóżko 
Elvido forto stanowi dla niego wsparcie.

•    Obciążenie robocze do 260 kg, łóżko odpowiednie dla cięższych 
pensjonariuszy

•    Szerokość leżą 100 cm oraz łatwe w użyciu przedłużenie łóżka 
zapewniające większą przestrzeń i komfort

•     Ergonomiczna wysokość robocza do 80 cm ułatwia personelowi 
opieki pracę

•    Duże rolki bieżne o średnicy 125 mm umożliwiają dobrą  
mobilność także przy dużym obciążeniu roboczym

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Łóżko
mechaniczne

Pozycja
Trendelenburga

Niska pozycja
nóg

System

24
Volt

Przedłużenie
łóżka

Pozycja
Trendelenburgae-help

LCDLCD

Prosta
obsługa

Niska pozycja
nóg

Wysokie
obciążenie
robocze

260 kg
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Oprócz indywidualnej obudowy drewnianej także rama podstawy nadaje łóż-
kom serii Elvido domowej przytulności. Końcówki jej wsporników podłużnych 
są seryjnie maskowane 4 osłonami z tworzywa sztucznego. Ich srebrnoszary 
kolor idealnie pasuje do kolorystyki podstawy łóżka. Osłony maskują pewne 
elementy mechaniczne, co zapewnia bardziej harmonijną linię łóżka. Jed-
nocześnie gładsza powierzchnia zapewnia jeszcze łatwiejsze i dokładniejsze 
czyszczenie. W razie potrzeby elementy z tworzywa sztucznego można zdjąć 
bez użycia narzędzi.

Na zamówienie dostępna jest jeszcze szersza osłona. Jej obydwa elementy 
z tworzywa sztucznego zakrywają cały front podstawy łóżka i są dostępne w 
kolorach wielu wykończeń drewnianych. Aby zamaskować tylko szczyt górny  
lub dolny łóżka, można również nabyć pojedyncze elementy maskujące. 
Ozdobna osłona ukrywa techniczne aspekty łóżka do opieki długoterminowej 
i nadaje mu wyjątkowo prywatny wygląd. Jest także łatwa w czyszczeniu  
i demontażu.

Proste, wygięte, z uchwytem listwowym – szczyty górne i dolne łóżek Elvido 
dostępne są w atrakcyjnych kształtach do wyboru. Liczne przytulne wykończe-
nia drewniane idealnie dopasowują się do otoczenia każdego łóżka.  
Pensjonariusze szybko poczują się w łóżkach jak we własnym domu.  

Podstawa łóżka
z harmonijną linią

Szczyty i wykończenia
Przytulny wygląd pasujący do każdego wnętrza

4 seryjne osłony z tworzywa sztucznego maskują 
końcówki wsporników podłużnych.

Opcjonalna osłona dopasowuje  
się do koloru wykończenia łóżka.

DECYDUJĄCO LEPSZE 

Atrakcyjne kolory 
do wyboru

Dąb Lindberg

Dąb cynamonowy

Wiśnia Hawana

Buk naturalny

Kreda

Srebrnoszary

Więcej 
informacji w na-
szym prospekcie 
"Szczyty i dekory"

Więcej informacji  
w prospekcie 
„Szczyty i  
wykończeńia”
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Alero Camo

Prinzino

Lito | Lito reha Nobla Nobla reha | Nobla mala

Pino Podego Solvo Teno

Elvido z Vario Safe –  
najlepsze rozwiązanie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zgodnego z normami

W przypadku zakupu łóżka Elvido z segmentowym zabezpiecze-
niem bocznym albo bez żadnego zabezpieczenia można skorzystać 
z zalet oferowanych przez system Vario Safe. Zasada działania Va-
rio Safe ujmuje swoją prostotą: segmenty zabezpieczenia boczne-
go, szczyty łóżka i osłony boczne można montować i demontować 
bez użycia narzędzi. Służą do tego proste w obsłudze mocowania 
działające na zasadzie zatrzasku, zabezpieczone przed nieumyśl-

nym otwarciem przez podopiecznego. Na życzenie szczyty i osłony 
można wykonać w wersji z estetyczną tapicerką z materiału 
albo skóry ekologicznej. Łóżka wyposażone w system Vario Safe 
można w zaledwie kilka minut dostosować do zmiennych potrzeb 
podopiecznych. Placówki opieki mogą zamówić łóżka w wersji 
podstawowej, a następnie rozszerzać je zgodnie z potrzebami.

Długość 90

Długość 110
Wymiana albo demontaż dolnego szczytu łóżka
 
•    Brak szczytu zapewnia lepszy dostęp do podopiecz-

nego, np. wymagającego opieki podologicznej
•    Możliwość wyboru między wysokim dolnym 

szczytem łóżka, dającym poczucie bezpieczeństwa, 
a niskim szczytem, zapewniającym nieograniczony 
widok

•    Możliwość wyboru spośród estetycznego wykończe-
nia z drewna, materiału czy skóry ekologicznej !

Na żądanie możliwość błyskawicznej wymiany szczytów górnych
 
•    Wersje wizualne zapewniające domową atmosferę,  

opcjonalne uchwyty
•    Możliwość wyboru spośród estetycznego wykończenia z  

drewna, materiału czy skóry ekologicznej
•     Szczyty i osłony boczne można utrzymać w  

różnej tonacji kolorystycznej

Konstrukcja modułowa i  
możliwość dopasowania  
bez użycia narzędzi

Możliwość montażu albo demontażu segmentowych  
zabezpieczeń bocznych
 
•    Dwa segmenty o długości 90 i 110 cm można dowolnie  

łączyć albo stosować niezależnie od siebie
•    Samo zastosowanie segmentu o długości 110 cm po stronie 

głowy gwarantuje zgodność z normami
•    Użycie segmentu 90 cm po stronie głowy zapewnia uczucie 

bezpieczeństwa i orientacji, a także pozostawia dużo miejsca 
na wchodzenie na łóżko i schodzenie z niego.

Informacje o pozostałych materiałach i skórach ekologicznych  
udostępniamy na życzenie.

Łóżka z systemem Vario Safe pozwalają na spełnianie zmienia-
jących się wymagań z zakresu bezpieczeństwa podopiecznych, 
a także umożliwiają dostosowanie do różnych gustów. Elastycz-
ne zabezpieczenie boczne umożliwia ochronę zgodną z norma-
mi, bez ograniczania mobilności podopiecznych.

Aby ponownie odblokować 
element, należy pociągnąć 
pomarańczowe zabezpie-
czenie do przodu, a nacisnąć 
blokadę w dół. 

Wszystkie elementy 
systemu Vario Safe są 
umieszczane w ramie łóżka 
i mocowane za pomocą ła-
twych w obsłudze blokad.

Podczas czyszczenia  
materiałów i ekoskóry 
należy zwrócić uwagę
na informacje podane  
przez producenta

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Więcej elastyczności i bezpie-
czeństwa dzięki Vario Safe

Zabezpieczenia boczne z możliwością  
dowolnego łączenia: 110 / 90 lub 90 /110

Wykończenia systemu Vario SafeSzczyty łóżka Vario Safe
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Filozofia Werdenfelser Weg odzwierciedla się także w zabezpie-
czeniach bocznych łóżek serii Elvido. Dla wybranych wariantów 
modeli dostępne są dwa typy zabezpieczeń segmentowych. 
Zapewniają one podopiecznym optymalną równowagę między 
ochroną a swobodą ruchów.

W przypadku kombinowanych zabezpieczeń bocznych, słupki 
mocowane są do słupka środkowego, który służy również jako 
pomoc w mobilizacji i zapewnia pensjonariuszowi bezpieczną 
podporę przy wstawaniu lub siadaniu. Jeśli nie jest potrzebny, 
można go łatwo wyjąć i przechowywać w uchwycie pod łóżkiem. 
W razie potrzeby można podnieść kombinowane zabezpieczenie 
boczne tylko po stronie szczytu górnego łóżka - w połączeniu ze 
słupkiem środkowym nadal będzie ono pokrywać ponad 50% 
powierzchni leża, spełniając wymagania normatywne. Jak sama 
nazwa wskazuje, można ją łączyć z zabezpieczeniem ciągłym po 
drugiej stronie łóżka.

Zabezpieczenia boczne
Optymalna równowaga ochrony i swobody

Elementy teleskopowego zabezpieczenia segmentowego można 
łatwo unieść do jednej z dwóch pozycji. W pierwszej pozycji poma-
ga podopiecznemu w orientacji a w drugiej zapewnia - komplekso-
wą ochronę. W tym modelu już same elementy boczne o długości 
110 cm przy szczycie górnym łóżka spełniają wymagania norma-
tywne. Po stronie szczytu dolnego można na życzenie zamontować 
osłony o przytulnym wyglądzie. Teleskopowa dzielona barierka 
boczna jest połączona z systemem Vario Safe.

Standardowa barierka boczna na całej długości zapewnia maksy-
malną ochronę, a dzięki wysokości 41 cm jest bardzo odpowiednia 
do stosowania materacy przeciwodleżynowych. Dla samodziel-
nych użytkowników, np. w ośrodku rehabilitacyjnym, dobrym 
rozwiązaniem jest model EasyGrip – filigranowa poręcz do orienta-
cji po bokach głowy. Na życzenie wszystkie łóżka Elvido są również 
dostępne bez zabezpieczeń bocznych.

Standardowe zabezpieczenie boczne na całej długości  
zapewnia maksymalną możliwą ochronę przed upadkiem  
z wysokości.

EasyGrip jest poręczą, która daje pensjonariuszowi lepsze  
wyczucie wymiarów łóżka, a jednocześnie służy jako pomoc 
przy wstawaniu.

Teleskopowe, segmentowe zabezpieczenie boczne boczna 
elastycznie dopasowuje się do wszystkich potrzeb.

Ukośne ustawienie zabezpieczenia po stronie szczytu górnego 
łózka zapewnia podopiecznemu orientację, nie ograniczając 
jego widoczności i możliwości poruszania się. 

Słupek środkowy zabezpieczenia 
segmentowego służy jako praktyczna 
pomoc w mobilizacji.

Zabezpieczenie boczne przy szczycie górnym 
zawsze pozostawia miejsce na swobodne 
wchodzenie i wychodzenie z łózka.
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Segmentowe zabezpieczenia boczne
Indywidualne bezpieczeństwo w każdej funkcji

System Vario-Safe jest dostępny zarówno w łóżku do opieki długoterminowej  
Libra, jak i Elvido z dzielonym zabezpieczeniem bocznym. Umożliwia on 
bardzo precyzyjne ustawienia, które są dokładnie dostosowane do zmieniają-
cych się potrzeb podopiecznego.

Poszczególne elementy segmentowego zabezpieczenia bocznego można wy-
sunąć do góry w 2 stopniach. W pierwszym dają one podopiecznym wsparcie 
i orientację, a w drugim etapie zapewniają bezpieczną ochronę. Duże poczucie 
bezpieczeństwa zapewnia również pozycja ukośna zabezpieczenia. Jeżeli 
podopieczny ma możliwość wyjścia z łóżka w dowolnym momencie, zaleca 
się ustawienie jedynie zabezpieczenia po stronie szczytu górnego. W tym 
przypadku można również zdemontować elementy boczne po stronie szczytu 
dolnego i zastąpić je przytulnymi osłonami. Proste zabezpieczenie boczne 
imitujące drewno i metal zapewnia doskonałe właściwości higieniczne.

Segmentowe zabezpieczenie boczne można łatwo pociągnąć do góry i 
bezpiecznie zablokować. Aby ponownie opuścić elementy, należy nacisnąć 
przyciski odblokowujące pod słupkami. 

DECYDUJĄCO LEPSZE 

Ochrona zgodna z normami
•     W przypadku leża o długości 200 cm  

występuje segmentowe zabezpieczenie 
boczne po obu stronach składające się z 
dwóch elementów o długości 110 cm i 90 cm.

•     Elementy te mogą być montowane  
zamiennie zarówno po stronie górnego i 
dolnego szczytu łóżka.

•     Jeżeli element o szerokości 110 cm jest mon-
towany po stronie szczytu górnego, pokrywa 
ponad 50 % powierzchni leża i tym samym 
spełnia normy dla zabezpieczeń bocznych.

•    Element o szerokości 90 cm nie zapewnia 
ochrony zgodnej z normami, ale zapewnia 
wsparcie i dużo przestrzeni przy wchodzeniu 
i wychodzeniu z łóżka.

•    W przypadku zamontowania przedłużenia 
łóżka można zastosować dwa elementy o 
długości 110 cm.

Możliwość dowolnej kombi-
nacji barierek bocznych:
110 / 90  lub 90 /110 

W przypadku natrafienia na przeszkodę przy obniżaniu łóżka, elastyczne segmentowe 
zabezpieczenie boczne podda się naciskowi.

Aby opuścić zabezpieczenie boczne, wystarczy je odblokować przyciskiem.

Sam element o długości 110 cm  
po stronie szczytu górnego łózka  
zapewnia ochronę zgodną z normami.

Ukośna pozycja zabezpieczenia zwiększa  
poczucie bezpieczeństwa i zapewnia 
orientację.

Element długości 90 cm zapewnia  
podparcie. Wszystkie elementy można 
zdejmować dwustopniowo.

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Vario Safe –  
Elastyczność w  
codziennej opiece

Szczyt górny i dolny

Łącz ze sobą szeroką gamę atrakcyj-
nych kształtów, wykończeń drew-
nianych i tkanin – z możliwością 
montażu w kilka sekund.

Uniwersalne łóżka do opieki dłu-
goterminowej są na ustach wszyst-
kich - dzięki naszemu systemowi 
Vario Safe otrzymujesz najlepsze i 
najbardziej dopracowane rozwiąza-
nie. Poniżej zestawienie korzyści w 
skrócie:

Osłony

Zamiast pojedynczych elementów 
zabezpieczenia bocznego można 
zamontować przytulne osłony 
wykonane z imitacji drewna lub 
tapicerowane.

Zabezpieczenia boczne

Segmentowe zabezpieczenie boczne 
zapewnia ochronę zgodnie z nor-
mami bez ograniczania mobilności 
podopiecznego.



1716

Wstawanie z i wchodzenie do łóżka to szczególnie wrażliwe mo-
menty w codziennym życiu osób wymagających opieki. Z jednej 
strony, z punktu widzenia zachowania mobilności, jest to pożąda-
ne, aby podopieczni wykonywali te ruchy w sposób samodzielny 
możliwie jak najdłużej. Z drugiej strony występuje tu wysokie 
ryzyko upadku. Ograniczenia kognitywne, zmniejszająca się masa 
mięśniowa, osłabiony zmysł równowagi lub skutki uboczne leków 
sprawiają, że osoby starsze stają się niepewne.

Łóżka serii Elvido wspierają podopiecznych i personel opieki 
dużym bezstopniowym zakresem regulacji wysokości. Upadków 
nigdy nie można całkowicie wykluczyć, ale szczególnie w przypad-
ku łóżka niskiego Elvido vervo ryzyko urazu w najniższej pozycji 

Mobilizacja i ergonomia
Odpowiednia wysokość zapewnia wygodę ruchów

łóżka jest znacznie ograniczone. Dzięki temu często można zrezy-
gnować ze stosowania środków ograniczających wolność, takich 
jak elementy unieruchamiające lub zabezpiecznia boczne na całej 
długości łóżka.

Najbardziej ergonomiczną wysokość do wchodzenia i wychodze-
nia z łóżka można indywidualnie wybrać za pomocą pilota (lub 
pedału pompy w modelu Elvido rega). Dla wielu ludzi wynosi ona 
około 40 cm – stopy mają wówczas dobry kontakt z podłożem, na-
stępuje stymulacja proprioceptorów. Na wysokości maksymalnej 
wynoszącej ok. 80 cm personel opieki może pracować w wygodnej, 
korzystnej dla zdrowia pozycji.

Duży zakres regulacji wysokości umożliwia personelowi opieki 
ergonomiczną pracę, chroniącą plecy. 

Wyjątkowo szeroki zakres 
regulacji łóżka niskiego 
Elvido vervo chroni przed 
obrażeniami spowodowany-
mi przez upadek z łóżka bez 
użycia środków ograniczają-
cych wolność.

Łóżko niskie zapo-
biega upadkowi z 
wysokości
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Wysokie bezpieczeństwo, znaczne obniżenie kosztów energii i obsługa bez 
wysiłku: Opcjonalny system 24 V stanowi atrakcyjne wyposażenie dla modelu 
Venta.

Zasilacz wytwarza niskie napięcie ochronne 24 V bezpośrednio w gniazdku. 
W pobliżu pacjenta nie znajduje się żaden element pod napięciem 230 V, co 
zapewnia większe bezpieczeństwo.

Zużycie prądu zmniejsza się o maks. 93%. W celu zastosowania systemu 24 
V z międzynarodowymi wtyczkami, dostępny jest zasilacz umiejscowiony na 
podłodze.

Łóżko Venta jest standardowo wyposażone w niezawodny system napędowy 
o napięciu 230 V. Dzięki dopasowanym wtyczkom jest ono gotowe do użycia 
na całym świecie. 

Oszczędność i  
bezpieczeństwo
Nowoczesne systemy napędowe

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Większe korzyści

•    Bezpieczne niskie napięcie z zasilacza w 
gniazdku

•    Brak komponentów łóżka zasilanych napię-
ciem 230 V

•    Opcjonalnie dostępny akumulator sprawia,  
że łóżko do opieki długoterminowej może być 
zasilane niezależnie

230 V

24 V

W systemie 24 V transformator sieciowy 
wytwarza w gniazdku niskie napięcie 
ochronne.

System 230 V obsługuje 6 typów  
wtyczek sieciowych, które spełniają  
różne międzynarodowe normy.

Higieniczne leże można łatwo wyjąć i 
dokładnie wyczyścić ręcznie.

Jeśli konieczne jest unieruchomienie 
podopiecznego, można użyć szczelin 
do mocowania pasów umieszczo-
nych w higienicznym leżu.

Standardowe higieniczne leże łóżek Elvido umożliwia szczególnie 
łatwe i dokładne czyszczenie i mycie łóżka. Głębokie szczeliny 
wentylacyjne leża polipropylenowego zapewniają zdrowy mikro-
klimat w łóżku i błogi sen. Wszystkie rodzaje materaców specjal-
nych można zazwyczaj stosować bez podkładów, aby zapewnić 
wystarczającą wysokość barierki bocznej.

Jeszcze lepsze właściwości leżenia zapewnia leże Komfort w 
wariancie do wyboru. Składa się z 30 elastycznych elementów 
powierzchniowych z 80 sprężynami wychylnymi o różnym stopniu 
twardości. Leże Komfort precyzyjnie dopasowuje się do kształtu 
ciała i wzmacnia odciążające funkcje materaca. Leże Komfort jest 
nieco wyższe niż w przypadku tradycyjnych modeli, dlatego należy 
sprawdzić, czy wysokość ochronna barierki bocznej w połączeniu z 
materacem jest wystarczająca.

Leża
Podstawa zdrowego, spokojnego snu

Leże Komfort – elastyczne elementy powierzchniowe 
ze sprężynami wychylnymi

Higieniczne leże

Wtyczka 
typ E

Wtyczka 
typ F

Wtyczka 
typ I

Wtyczka 
typ M

Wtyczka 
typ B

Wtyczka 
typ G

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

Uniwersalne dopasowanie

System napędowy 230 V jest dostępny z odpo-
wiednimi wtyczkami sieciowymi dla wielu rynków 
międzynarodowych.
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Przyjazne w użytkowaniu przedłużenie łóżka serii 
Elvido zapewnia wysoki komfort podopiecznym o 
dużym wzroście. Wszystkie modele są standardowo 
wyposażone w zintegrowane przedłużenie ramy 
łóżka o 20 cm (wyjątek: Elvido rega). Jeśli łóżko ma 
zabezpieczenie boczne po stronie szczytu górnego 
lub nie jest wyposażone w zabezpieczenie boczne, 
przedłużenie to może być uniwersalnie stosowane 
bez konieczności dalszego doposażenia. Dostępne są 
dłuższe słupki w przypadku konieczności zastosowa-
nia dodatkowej barierki bocznej przez cały bok łóżka.

Jeszcze bardziej praktyczne jest opcjonalne teleskopowe 
przedłużenie łóżka. W tym przypadku ramy łóżka, słupki 
boczne i osłony boczne można łatwo wysunąć bez użycia 
narzędzi.

Do przedłużenia leża dostępne są 2 opcje. Pierwsza opcja 
to element tapicerowany pod stronie szczytu dolnego łóż-
ka, który zawsze pozostaje na swoim miejscu. Druga opcja 
to przedłużenie poparcia uda, które porusza się wraz ze 
zmianą pozycji. Ta ostatnia umożliwia również wysokim 
ludziom uzyskanie korzystnej dla zdrowia podniesionej 
pozycji nóg.

Przedłużenie leża
Więcej miejsca i komfortu w kilku krokach

W przypadku zintegrowanego przedłużenia łóżka 
dostępne są opcjonalnie dłuższe słupki boczne i 
elementy maskujące do osłon bocznych. 

W przypadku teleskopowego przedłużenia łóżka można  
łatwo wysunąć słupki i osłony boczne.

Jeżeli łóżko nie ma zabezpieczeń bocznych na całej długości, można zastosować  
zintegrowane przedłużenie łóżka użycia bez dodatkowych akcesoriów. Powstała 
w ten sposób szczelina w osłonie bocznej przy szczycie dolnym łóżka jest zgodna 
z normami. Na życzenie można ją zamknąć za pomocą elementów maskujących.

Opcjonalne przedłużenie oparcia uda  
porusza się wraz ze zmianą pozycji.

Przedłużenie oparcia uda można  
zamocować bez użycia narzędzi.  
Dostępny jest odpowiedni element  
tapicerowany.

W celu wydłużenia leża można wstawić  
element tapicerowany, który pozostaje  
nieruchomo na swoim miejscu.
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DECYDUJĄCO LEPSZE 

EasyCare  
odciąża personel opieki

•    Pilot podręczny LCD posiada 3 poziomy 
obsługi dla podopiecznych, personelu opieki 
i personelu technicznego.

•    Personel opieki może zablokować określone 
funkcje regulacji dla podopiecznych.

•    Funkcja EasyCare umożliwia korzystanie 
z tych funkcji na poziomie obsługi dla per-
sonelu opieki bez zmiany statusu blokady 
podopiecznego. Oszczędza to personelowi 
opieki wiele czasu i zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo. 

Standardowy pilot podręczny wyświetla  
funkcje regulacji za pomocą intuicyjnych  
piktogramów.

Pilot podręczny LCD 
umożliwia wszystkim 
użytkownikom łóżka 
optymalną obsługę 
przy użyciu zaledwie 3 
przycisków i podświe-
tlanego wyświetlacza.

Innowacyjna 
koncepcja obsługi
Pilot podręczny spełniający  
indywidualne wymagania

Obsługa jest realizowana za pomocą indywidualnie wybieranego 
pilota podręcznego. Najbardziej komfortowym wariantem jest 
opcjonalny pilot podręczny LCD z 3 przyciskami, systemem Easy-
Care i podświetlanym wyświetlaczem. Oferuje 3 poziomy obsługi 
dla podopiecznego, personelu opieki i personelu technicznego, 
które można łatwo zmienić za pomocą magnesu odblokowującego 
umieszczonego na łóżku.

Standardowy pilot podręczny wyświetla wszystkie opcje regulacji 
łóżka za pomocą prostych piktogramów. Istnieje możliwość selek-
tywnego blokowania przycisków pilota. w celu szybkiego ustawie-
nia łóżka w pozycji z opuszczoną głową dostępny jest oddzielny 
pilot podręczny do obsługi pozycji Trendelenburga. Służy on do 
tego, aby pensjonariusz nie mógł pomylić tej funkcji z pozycją z 
opuszczonymi nogami.

Pilot podręczny do obsługi pozycji  
Trendelenburga
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Oświetlenie pod łóżkiem ułatwia orientację  
w sytuacjach krytycznych, np. nocą w drodze  
między łóżkiem a łazienką.

Gdy pensjonariusz wstaje, system informu-
je personel opieki, np. za pomocą sygnału 
świetlnego w korytarzu lub sygnału dźwię-
kowego w dyżurce.

e-help
Cyfrowe systemy wsparcia

Cyfrowe systemy wsparcia są nowoczesnym rozwiązaniem ma-
jącym na celu zmniejszenie środków ograniczających wolność, 
ochronę podopiecznych, a jednocześnie wspieranie personelu 
opieki, zwłaszcza podczas nocnych zmian. Stiegelmeyer stale 
rozwija te systemy pod nazwą „e-help”.

Priorytetem jest system out-of-bed. Czujnik obciążenia w opar-
ciu pleców rejestruje, kiedy pensjonariusz wstaje. System może 
opcjonalnie aktywować, aby zapewnić lepszą orientację w ciem-
ności, włączając oświetlenie pod łóżkiem lub lampkę do czytania. 
Po upływie zdefiniowanego okresu czasu informuje on personel 
opieki za pośrednictwem dostępnych urządzeń do komunikacji 
wewnętrznej.

System out-of-bed 
jest łatwy w ob-
słudze za pomocą 
pilota podręcznego.

DECYDUJĄCO LEPSZE 

System Out-of-Bed
•   Orientacja dzięki opcjonalnemu oświetleniu pod łóżkiem
•     Znacznie zmniejszone ryzyko upadku w nocy bez konieczności  

unieruchomienia
•     Informacje przesyłane do personelu opieki po upływie określonego 

czasu od 15 sekund do 15 minut, co zmniejsza ilość fałszywych  
alarmów bezpośrednio po wstaniu pensjonariusza z łóżka

•     Szybkie wsparcie dla pensjonariuszy przed ewentualnym upadkiem

Pacjent opuszcza łóżko i w ten sposób 
wyzwala wizualizację poprzez sygnał

Wizualizacja  
w pokoju 
terapeutycznym

Wizualizacja  
na korytarzu

Aktywuje się wizualny i 
akustyczny sygnał do pokoju 
terapeutycznym
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Lampka do czytania Sola zapewnia  
przyjemne światło przy niewielkim  
nagrzewaniu.

Lampka do czytania Stella stanowi  
elegancką stylową alternatywę.

Pozostałe produkty 
znajdują się w  
naszym prospekcie  
z akcesoriami

Osłona ochronna dla zabezpieczenia 
bocznego na całej długości łóżka może 
być opuszczana i podnoszona razem ze 
słupkami.

Osłony ochronne na szczytach łóżka, 
zabezpieczeniach bocznych i słupkach 
środkowych. Zapewniają pensjona-
riuszom kompleksową ochronę przed 
urazami wskutek uderzeń. W ten sposób 
można także uniknąć sięgania rękami 
między słupkami barierki bocznej. 

Istnieje możliwość obudowania poje-
dynczych elementów barierek bocznych 
dzielonych.

W celu zapewnienia maksymalnej 
ochrony przed upadkiem z wysokości 
zaleca się stosowanie maty chroniącej 
przed upadkiem, wykonanej z pianki 
kompozytowej o grubości 3 cm.

Wysięgnik ułatwia wygodne ułożenie  
w łóżku.

Krążek odbojowy chroni łóżko i ściany 
przy ruchach poziomych i pionowych.

Element dystansowy ścienny chroni łóż-
ko, ściany i wyposażenie przed uszko-
dzeniami spowodowanymi przez kolizje.

Wszystkie modele łóżek Elvido dzięki ory-
ginalnym akcesoriom można przekształcić 
w łóżka dostosowane do indywidualnych 
potrzeb w celu zapewnienia maksymal-
nego komfortu i zaspokojenia najbardziej 
specyficznych wymagań. Priorytetem jest 
większe bezpieczeństwo podopiecznego, 
wyższa jakość życia w codziennej terapii 
oraz ochrona łóżek przed uszkodzeniami. 

Akcesoria
W ten sposób Elvido staje się łóżkiem idealnym 

DECYDUJĄCO LEPSZE 

Element dystansowy

•   Elementy ścienne dystansowe  
zapobiegają kolizji z wyposażeniem  
i gniazdkami podczas  
manewrowania łóżkiem

•  Wiele różnych modeli do wyboru
•   Zderzak pochłania energię uderzenia
•   Opcjonalny krążek rozkłada nacisk  

jeszcze równomierniej – idealne roz-
wiązanie w przypadku lekkich ścianek 
budowlanych

•   Odpowiednie wymiary dla Twojego 
łóżka
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Dane techniczne / Wyposażenie
Wariant modelu Elvido vervo Elvido movo Elvido rega Elvido forto

Wymiary i masy
Wymiary zewnętrzne (w zależności od obudowy drewnianej) ok. 100,3 x 211 cm ok. 100,3 x 211 cm ok. 100,3 x 211 cm ok. 110,3 x 211 cm
Leże (wymiary materaca) 90 x 200 cm lub 100 x 200 cm* 90 x 200 cm lub 100 x 200 cm* 90 x 200 cm 100 x 200 cm*
Podział leża (OP/siedzisko/PU/PP) ok. 85 / 15 / 40 / 60 cm ok. 85 / 15 / 40 / 60 cm ok. 71 / 15 / 41 /61 ok. 85 / 15 / 40 / 60 cm
Kompensacja długości oparcia pleców ok. 10 cm ok. 10 cm – ok. 10 cm
Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg 225 kg 225 kg 260 kg
Możliwość podjazdu ok. 15 cm ok. 15 cm ok. 15 cm ok. 15 cm
Masa całkowita ok. 140 kg ok. 140 kg ok. 150 kg ok. 150 kg
Napędy
W pełni mechaniczna ✓ ✓ – ✓
W pełni mechaniczna technologia OpenBus ✓ ✓ – ✓
Napęd 24 V z transformatorem zewnętrznym O O – O
Komponenty elektroniczne
Pilot podręczny LCD O O – O
System Out-of-Bed O O – O
Pilot podręczny do regulacji nachylenia po stronie szczytu dolnego łóżka  
(pozycja Trendelenburga)

O O – O

Systemy zabezpieczeń bocznych
Zintegrowane zabezpieczenia boczne na całej długości łóżka ✓ ✓ ✓  ✓
Zintegrowane kombinowane zabezpieczenia boczne O O O O
Segmentowe zabezpieczenie boczne z Vario Safe O O – –
Osłona boczna bez zabezpieczenia bocznego O O O O
Wysokość ochronna zabezpieczenia bocznego 41 cm 41 cm 38 cm 41 cm
Leża
Leże o wymiarach zoptymalizowanych pod względem antropometrycznym 
(85/15/49/60 cm)

✓ ✓ – ✓

Higieniczne leże ✓  polipropylenowe, wyjmowane ✓  polipropylenowe, wyjmowane – ✓  polipropylenowe, wyjmowane
Leże komfortowe (nie w przypadku leża długości 100 cm) O O – –
Szerokości leża 100 cm* O O – ✓
Leże z metalowej kratki – – ✓ –

Leże 4-częściowe
✓  z regulacją za pomocą napędu 

elektrycznego
✓  z regulacją za pomocą napędu 

elektrycznego
✓  mechaniczny z regulacją za pomocą 

napędu mechanicznego
✓  z regulacją za pomocą napędu 

elektrycznego
Leże z regulacją nachylenia do pozycji z opuszczonymi nogami ✓ ✓ O ✓
Leże z regulacją nachylenia do pozycji z opuszczoną głową O O O O

Rolki
Rolki ✓  Podwójna rolka jezdna Ø 50 mm ✓  Podwójna rolka jezdna Ø 100 mm ✓  Podwójna rolka jezdna Ø 50 mm ✓  Rolka z osłoną Ø 125 mm
Blokada rolek 2x2 ✓ – – –
Centralny hamulec 4-rolkowy O ✓ ✓ ✓
Ścienne rolki odbojnikowe
Rolka odbojnikowa ścienna, działająca w poziomie O O O O
Rolka uniwersalna działająca w poziomie i w pionie O O O O
Element ścienny dystansowy w podstawie łóżka O O O O
Zakresy regulacji
Regulacja wysokości ok. 25 – 80 cm ok. 28 – 83 cm ok. 39 – 80 cm ok. 39 – 80 cm
Regulacja oparcia do 70° ✓ ✓ ✓ ✓
Regulacja podparcia uda do 40° ✓ ✓ ✓ ✓
Pozycja z opuszczonymi nogami ✓ do 14° ✓ do 14° O do 10° ✓ do 14°
Pozycja z opuszczoną głową z dodatkowym pilotem podręcznym O do 14° O do 14° O do 14° O do 14°
Pozostałe
Możliwość wsunięcia wyciągu ✓ ✓ ✓ ✓
Tulejki mocujące po stronie szczytu górnego ✓ ✓ ✓ ✓
Przedłużenie leża ✓ zintegrowane ✓ zintegrowane O przykręcane ✓ zintegrowane

Obudowy drewniane do wyboru zgodnie z prospektem ✓ ✓ ✓
✓  do wyboru Lito, Lito reha, Pino, 

Alero lub Podego
Dekory drewniane do wyboru zgodnie z prospektem ✓ ✓ ✓ ✓
Powłoka metalowa Argentum ✓ ✓ ✓ ✓
Regulacja „autokontur” ✓ ✓ – ✓
Osłona boczna za zabezpieczeniami bocznymi ✓ ✓ – ✓

Wyposażenie dodatkowe
Oświetlenie pod łóżkiem O O – O
Tulejki mocujące po stronie szczytu dolnego O O – O
Zintegrowane przedłużenie łóżka z teleskopowymi słupkami  
zabezpieczającymi i osłoną boczną

O O – O

Półka na pościel O O O O
Bejcowanie drewna O O O O
Zintegrowane przyłącze światła O O – O
Zintegrowany akumulator O O – O

* tylko ze szczytem Alero, Pino, Lito, Lito reha oraz Podego

✓ = wyposażenie standardowe     
O = wyposażenie opcjonalne     
– = niedostępne

DECYDUJĄCO LEPSZE 

Seria Elvido –  
standardy bezpieczeństwa
•    EN 14971  

Analiza ryzyka dla wyrobów medycznych
•    60601-1  

Bezpieczeństwo medycznych urządzeń elektrycznych
•    EN 60601-1-1  

Kompatybilność elektromagnetyczna
•    DIN EN 60601-2-52  

Medyczne urządzenia elektryczne
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Chronimy wartości
Nasze przedsiębiorstwo zostało założone w 
roku 1900 w Herford i po dziś dzień pozo-
staje przedsiębiorstwem rodzinnym. Sza-
cunek i odpowiedzialność w stosunku do 
naszych klientów, pracowników i partne-
rów stanowią podstawę naszej codziennej 
pracy. Opierając się na tych wartościach 
oraz naszym długoletnim doświadczeniu, 
oferujemy klientom na całym świecie pro-
dukty, rozwiązania i usługi wysokiej jakości 
z segmentu opieki i zdrowia.

Tworzymy przyszłość
Aby błyskawicznie reagować na zmiany 
zachodzące w dziedzinie opieki i zdrowia, 
 sami opracowujemy wszystkie nasze 
produkty. Wdrażanie innowacji i opra-
cowywanie wizji opieki na przyszłość są 
celem naszej pracy. Ponadto jesteśmy 
w stałym kontakcie z naszymi klientami, 
aby wspierać ich w realizacji codziennych 
zadań. Wdrażanie trendów przyszłości już 
w teraźniejszości jest naszą tradycją.

Nasze specjalizacje

Szpitale

Domy opieki

Opieka domowa

Komfortowe łóżka

Systemy meblowe

Serwis

Chronimy wartości

Grupa Stiegelmeyer jest międzynarodowym partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez 
markę Burmeier – również dla klientów z sektora opieki domowej. Wspieramy naszych  
klientów poprzez praktyczne, stale optymalizowane produkty, rozwiązania i usługi. 

•   Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym 
•   Ponad 1100 pracowników na całym świecie 
•    Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa się we  

własnych zakładach 
•   Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane w Niemczech 
•   Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie klientów
•   Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
•    Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii,  

Polsce i RPA 

Nasze marki

Tworzymy przyszłość



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner
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Siedziba główna / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com


