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RATKAISEVASTI PAREMPI

Libra – matalalle laskeutuva  
hoitovuode nykyaikaiseen hoitoon
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Libra – liikkuvuutta, turvallisuutta ja 
hyvinvointia edistävä hoitovuode

Libra-hoitovuode on monikäyttöinen ja helposti muokattava. Sen lukuisat yksityis-  
kohdat voidaan helposti mukauttaa vastaamaan asukkaan ja hoitajien tarpeita. Libra  
suojaa ja tukee asukasta ja samalla edistää tämän liikkuvuutta.

Käyttöystävällisyyden takana on innovatiivinen Vario Safe -järjestelmä. Sen ansiosta  
jaettujen sivulaitojen, päätyosien ja paneelien irrottaminen ja kiinnittäminen vie vain  
muutaman sekunnin, joten hoitajat voivat aina reagoida nopeasti asukkaan vaihtuviin  
tarpeisiin, oli kyseessä sitten käytännöllisyys tai turvallisuus.

Kauniit puiset tai vaihtoehtoisesti kangaspäällysteiset osat tekevät Librasta samalla sekä  
kodinomaisen että myös ylellisen ja tyylikkään. Vario Safe -järjestelmän avulla Libra on  
helppo muokata sopivaksi moneen makuun ja tarpeeseen.

Valikoima  
nykyaikaisia  
sivulaitoja

Libra – avara runko 
Plus-malli
•    korkeudensäätö: 

noin 25–80 cm

•    turvallinen kuormitus jopa 225 kg 

•    rungossa ei pitkittäisiä tukirakenteita 
enemmän vapaata tilaa vuoteen alla 

•    puhdistaminen vuoteen alta on helppoa 
-> parempi hygienia 

sivu 7

Libra –  
vakiomalli
•    korkeudensäätö: 

noin 25–80 cm

•    turvallinen kuormitus jopa 225 kg 

•    matala alakorkeus turvallisuuden 
takaamiseksi: 
tarjoaa suojaa rajoittamatta liikkumista

•    kauniit ja elegantit muodot,  
puuosat ja pehmustevaihtoehdot 
 

sivu 4

Libra –  
movo-malli
•    korkeudensäätö: 

noin 28–83 cm

•    turvallinen kuormitus jopa 225 kg 

•    entistä paremmat siirto-ominaisuudet: 
helppo käsitellä myös ahtaissa tiloissa 

•    siirrettävyys helpottaa asukkaan osallis-
tumista  jokapäiväisiin askareisiin 

sivu 6

  
Libra partner
•    korkeudensäätö: 

noin 25–80 cm

•    suuri turvallinen kuormitettavuus  
2 x 225 kg

•    joustava parivuode: kumppanit voivat 
nukkua yhdessä tai erillään 

•    erinomainen turvallisuus vuoteen  
rungon synkronisen liikkeen ansiosta 

sivu 8
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25 –
80 cm

 Libra –  
 vakiomalli
  Räätälöity yksilöllisiin 

tarpeisiin

Samalla kun asukkaan turvallisuus on taattava, on myös  
kiinnitettävä huomiota esteettömään liikkumiseen hyvinvoinnin  
ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. 
Matalalle laskeutuva Libra-vuode, jonka lisävarusteina ovat  
jaetut sivulaidat, yhdistää erinomaisen turvallisuuden ja täyden 
liikkumisvapauden. Vuoteen alin asento on lähes lattiatasossa, 
vain noin 25 cm:n korkeudessa, mikä pienentää selvästi  
putoamisesta aiheutuvaa loukkaantumisriskiä. Pääpuolen  
jaetut sivulaidat puolestaan tarjoavat runsaasti tilaa vuoteeseen  
siirtymiseen ja sieltä pois. Näin kunnioitamme asukkaan  
itsemääräämisoikeutta ja oikeutta liikkua vapaasti.

•    laaja korkeudensäätöalue, noin 25–80 cm lisää turvallisuutta  
ja parantaa hoitajien työergonomiaa

•    suuri turvallinen kuormitus, 225 kg
•    jaetut sivulaidat (optio) tarjoavat yksilöllistä suojaa  

kaikissa tilanteissa
•    erilaiset päätyvaihtoehdot, puuosat ja pehmusteet lisäävät 

kodinomaista vaikutelmaa
•    Vario Safe -järjestelmän ansiosta vuoteesta, jossa on jaettu te-

leskooppisivulaita tai ei lainkaan sivulaitaa.  voidaan sivulaidat, 
päädyt ja sivupaneelit irrottaa nopeasti. 

Matalalle  
laskeutuva 
vuode

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Jaetulla sivulaidalla varustettu Libra tarjoaa  
yksilöllistä turvaa.

Joustavan Vario Safe -järjestelmän ansiosta  
sivulaitoja ja päätyjä voi yhdistellä yksilöllisten  
tarpeiden mukaan.
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Siivousmopit ja -harjat mahtuvat Avara 
runko Plus -mallin alle esteettä.
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movo-malli helpottaa arkea.

Libra – movo-malli
Helposti siirreltävä malli aktiiviseen arkeen

Libran movo-mallin merkittävä etu on sen helppo liikuteltavuus. 
Vuodetta on vaivatonta käsitellä ahtaissa tiloissa ja monen hengen 
huoneissa, ja se on myös helppo kuljettaa toiseen paikkaan. Kevyt 
liikuteltavuus helpottaa myös hoitajien työskentelyä ja vähentää 
vuoteen kolhimisesta johtuvia vaurioita. Vuodepotilaiden  
aktivointi on helpompaa, sillä movo-mallin voi helposti siirtää 
yhteisiin tiloihin tai terassille.

•    erinomainen liikuteltavuus 100 mm:n kaksoispyörien ansiosta
•    pyörien keskuslukitus vakiovarusteena
•    suuri korkeudensäätöalue, noin 28−83 cm

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Matalalle  
laskeutuva 
vuode

  Libra – Avara 
runko Plus -malli

Runsas vapaa tila vuoteen alla helpottaa  
puhtaanapitoa

Hyvä ja luotettava hygieniataso on äärimmäisen tärkeä ja vaativa 
asia hoivakodeissa - estää bakteerien leviäminen ja allergioiden 
syntyminen sekä samaan aikaan luoda kodinomainen tunnelma. 
Vuoteen alla ei näin ollen ole sijaa lialle tai pölylle. Avara runko 
Plus -mallissa on virtaviivainen runko ilman molemmin puoleisia 
pitkittäispalkkeja. Tämä helpottaa vuoteen alustan perusteellista  
puhtaanapitoa – siivousvälineet mahtuvat hyvin liikkumaan 
vuoteen alla.

•   suuri korkeudensäätöalue, noin 25−80 cm
•   nostimet mahtuvat esteettä vuoteen alle
•   kahdeksan pyörän ansiosta kevyt liikutella

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

8 pyörän ansiosta vuoteen käsittely on erittäin 
vaivatonta.
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Libra partner -vuoteen suunnittelussa olemme erityisesti huo-
mioineet sen, että molemmat käyttäjät nauttivat yksilöllisestä 
mukavuudesta ja samalla parhaasta mahdollisesta suojasta. 
Kummankin makuutason selkänojaa ja jalkatukia voidaan sää-
tää erikseen niin, että esim. toinen kumppani voi vielä lueskella 
toisen jo nukkuessa. Vuoteen kummassakin puoliskossa on 
oma käsiohjain.

Vuoteen runko kuitenkin liikkuu aina synkronisesti korkeuden-
säädössä ja kallistuksessa. Siten vältetään makuutasojen väliin 
jäävät vapaat tilat, joihin asukkaat voisivat jäädä puristukseen.

Harkittu mukavuuden ja turvallisuuden yhdistelmä

Vuoteen puoliskot voi vaivatta erottaa ja liittää jälleen 
toisiinsa – siten myös hoitotoimenpiteet ovat mahdollisia 
vuoteen molemmilta puolilta.

Kummallekin makuutasolle on oma erillinen käsiohjain.

Kumpaakin makuutasoa voi säätää erikseen niin,  
että kumppanit voivat samanaikaisesti nukkua, 

 lukea tai katsoa televisiota.

Libra partner -vuoteen ansiosta  
hoivakodissa olevat pariskunnat saavat 
uudenlaista nautintoa elämään.

Libra partner
Parivuode täyteläiseen kumppanuuteen myöhemmässä elämässä

Kun pariskunnat muuttavat hoivakotiin tai löytävät siellä 
toisensa, mietitään nukkumisjärjestelyitä koskevia kysy-
myksiä: yhdessä vai erillään. Libra partner -vuode tarjoaa 
joustavan ratkaisun jokaiseen tilanteeseen. Parivuode 
täyttää hoitoon liittyvät vaatimukset yhtä hyvin kuin Libran 
yhden hengen vuoteetkin. Rungon puoliskot voidaan 
vaivatta erottaa toisistaan ja esimerkiksi sijoittaa huoneen 
vastakkaisille seinille. Kumppanien yksilölliset toiveet 
voidaan huomioida yhtä hyvin kuin hoidonkin tarpeet ja 
vuoteet voidaan siirtää eri huoneisiin yöksi niiden mukaan.

•  suuri korkeudensäätöalue noin 25−80 cm
•  kunkin makuutason turvallinen kuormitettavuus 225 kg
•  kaksiosainen sivulaita Vario Safe -järjestelmä optiona

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:
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RATKAISEVASTI PAREMPI 

Istuma-asento
Sähkötoimisesti säädettävät parivuoteet ovat yleensä vain 
vierekkäin sijoitettuja yksittäisvuoteita vähäisillä toimin-
noilla. Yhtenä harvoista vastaavista malleista Libra partner 
-vuode sen sijaan vakuuttaa kätevällä kallistustoiminnol-
laan, jolla vuoteen voi säätää mukavaan istuma-asentoon. 
Se tukee hengitystä sekä helpottaa ateriointia vuoteessa ja 
arjen tapahtumien seuraamista. 
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Libra partner -vuoteen ansiosta nautit Vario Safe -järjestelmän kaikista 
eduista. Pehmustettuja ja puupintaisia päätyjä ja paneeleja voidaan vaihtaa 
mieltymysten mukaan. Lisäksi sivulaitojen käyttäminen on mahdollista. 
Vuode rakentuu käyttäjiensä tarpeiden ja mieltymysten mukaan.

Parivuode kasva-
viin vaatimuksiin

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Kodinomaisuutta ja tukea
Mukauta Libra partner asukkaidesi tarpeiden ja mieltymys-
ten mukaan.
•  useita kodikkaita puupintoja
•   optiona helppohoitoiset kiinteät pehmusteet kauniista 

kankaista ja tekonahkasta
•   2 jalkopään päätyä valittavina: matala Nobla mala takaa 

esteettömän näkyvyyden ja keskikorkea Nobla reha antaa 
lisäsuojaa

•   sivupaneeleja ja kaksiosaisia sivulaitoja voi yhdistellä 
tarpeen mukaan

Pääpuolen päädyn 
sivulaidat antavat 
asukkaille hyvän 
tilan tunteen ra-
joittamatta heidän 
liikkumistaan.

Korkeampi jalko-
pään pääty Nobla 
reha tarjoaa lisä-
suojaa, esim. kun 
runkoa kallistetaan 
Anti-trendelen-
burg-asentoon.

Täysin pehmustet-
tu Libra partner 
näyttää tyylikkäältä 
design-vuoteelta. 
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Yhdistelmäsivulaidan keskituen voi
helposti poistaa ja säilyttää sille varatussa  
pidikkeessä makuutason alla.

Jaettuun sivulaitaan voi yhdistää  
tyylikkäitä kangasverhoiluja.

Vakiovarusteena oleva täyspitkä sivulaita luo  
harmonisen kokonaisvaikutelman.

Kaikkiin Libra-vuodemalleihin voidaan valita kolmesta eri  
sivulaitajärjestelmästä asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivin 
versio. Vakiona vuoteeseen kuuluvat täyspitkät sivulaidat, jotka 
tarjoavat parhaan mahdollisen suojan putoamista vastaan.

Jos asukkaan on päästävä vuoteesta pois laitojen ollessa yläasen-
nossa, suosittelemme jaettuja sivulaitoja. Yhdistelmäsivulaidassa 
kummassakin päädyssä liukuvat sivukaiteet on kiinnitetty keski-
tukeen, jota asukas voi tarvittaessa käyttää myös ergonomisena 
nousu- tai seisontatukena. Nimensä mukaisesti yhdistelmäsivu-
laidan voi yhdistää täyspitkän sivulaidan kanssa, joka on tällöin 
vuoteen toisella sivulla.

Jaettu teleskooppisivulaita voidaan nostaa kahdessa osassa. 

Sivulaidat
Turvallisuutta ja liikkumisen vapautta

Ensimmäisessä korkeudessa laita toimii ylösnousun tukena ja 
toisessa se antaa parhaan mahdollisen suojan. Tässä laitamallissa 
jo pelkästään 110 sentin pääpuolen sivulaita täyttää standardien 
mukaiset turvallisuusvaatimukset kattaen yli 50 % makuutason 
pituudesta.

Jaettu sivulaita on muotoilultaan selkeän virtaviivainen. Tyylikäs 
puun ja metallin yhdistelmä ei vaadi rinnalleen erillisiä sivupa-
neeleita. Vuode on siten helppo pitää puhtaana. Sivulaitojen tilal-
le voidaan asentaa kodinomaiset puupaneelit tai kangasverhoilut. 
Vario Safe -järjestelmän ansiosta kaikki osat voidaan poistaa ja 
kiinnittää muutamassa sekunnissa.

Täyspitkä sivulaita tarjoaa  
parhaan mahdollisen suojan.

Pääpuolen sivulaitaelementti ja keskituki  
tarjoavat standardien mukaista turvallisuutta.

Jaetun sivulaidan voi yhdistää  
kodikkaiden paneelien kanssa.

Jaetun sivulaidan kaikki neljä osaa  
voidaan nostaa kahteen korkeuteen.

Vuoteen toisella puolella voi olla  
yhdistelmäsivulaita ja toisella täyspitkä sivulaita.

Diagonaalisessa asennossa sivulaita toimii tukena  
ja luo samalla turvallisuuden tunnetta.
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Alero Camo

Prinzino

Lito | Lito reha Nobla Nobla reha | Nobla mala

Pino Podego Solvo Teno

Pituus 90

Pituus 110

Vapaasti yhdisteltävät sivulaidat:
 110 / 90 tai 90 /110!

Jos valitset Libra-vuoteen jaetuilla sivulaidoilla tai ilman sivulaito-
ja, monipuolinen Vario Safe -järjestelmä on käytettävissäsi. Vario 
Safe -järjestelmän toimintaperiaate on vakuuttavan yksinkertai-
nen: sivulaidat, päädyt ja sivupaneelit voidaan irrottaa ja kiinnittää 
ilman työkaluja. Järjestelmässä  on helppokäyttöinen lukitusme-
kanismi, joka napsahtaa kiinni turvallisesti eikä irtoa vahingossa.

Päätyihin ja sivupaneeleihin on saatavana kauniita kangas- tai 
keinonahkaverhoiluja. Vario Safe -järjestelmällä varustettu vuode 
voidaan räätälöidä asukkaan tarpeita vastaavaksi muutamassa 
minuutissa. Palvelutalot voivat tilata perusmallisia vuoteita ja 
täydentää niitä myöhemmin lisäosilla.

Libra ja Vario Safe –  
parasta 
standardien mukaista turvallisuutta

Jalkopään päädyn voi tarvittaessa vaihtaa tai poistaa
 
•    päädyn poistaminen helpottaa pääsyä asukkaan  

lähelle esim. jalkahoitoa varten
•    vaihtoehtona on korkea jalkopään pääty lisäämään  

turvallisuuden tunnetta ja matalampi pääty luomaan  
esteetöntä näkymää ympäristöön

•    runsas valikoima kauniita puisia, kankaisia ja  
keinonahkaverhoiluja.

Pääpuolen päädyn vaihto muutamassa sekunnissa
 
•    kodikkaat mallit, päätykaiteilla tai ilman
•    valikoima kauniita puisia, kankaisia ja  

keinonahkaverhoiluja 
•     päätyjen ja sivupaneelien värit valittavissa erikseen

Jaetun sivulaidan asennus tai irrotus tarvittaessa
 
•    kaksi 90 ja 110 cm:n pituista elementtiä voidaan  

yhdistää keskenään tai käyttää yksittäin
•    110 cm:n elementti pääpuolessa tarjoaa standardien  

mukaisen suojan
•    lyhyempi 90 cm:n elementti pääpuolessa luo turvallisuuden 

tunnetta ja helpottaa ympäristön hahmottamista tarjoten 
myös enemmän tilaa vuoteesta ylösnousemiseen

Modulaarinen rakenne, 
vaihdettavissa  
ilman työkaluja

Vario Safe -järjestelmän kanssa käytettävät päätymallit Vario Safe -järjestelmän kanssa käytettävät puumateriaalit

Lisätietoja muista kangas- ja keinonahkavaihtoehdoista pyydettäessä.

Lukko napsahtaa  
kiinni – osa on  
turvallisesti kiinnitetty.

Kaikki Vario Safe -elementit 
painetaan kiinni vuoteen 
runkoon ja lukitaan helppo- 
käyttöisellä mekanismilla.

Vapauttaaksesi lukituksen 
vedä oranssista varmisti-
mesta ja paina lukitusvipua 
alaspäin.

Vedä lukitusvipua  
ylöspäin.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Vario Safe -järjestelmällä  
lisää joustavuutta ja turvallisuutta
Vario Safe -järjestelmällä varustetut vuoteet täyttävät erilaisten 
asukkaiden vaihtelevat tarpeet, minkä lisäksi vuoteet voidaan 
räätälöidä ulkoisesti kunkin yksilöllisen maun mukaan. Moni-
käyttöiset sivulaidat tarjoavat standardien mukaisen turvan 
rajoittamatta kuitenkaan asukkaan liikkumista.

Noudata  
valmistajan
ohjeita
kangasmateriaalien 
ja keinonahan
puhdistuksessa.
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Libra-vuoteen alin asento, noin 25 cm:n  
korkeudessa vähentää tehokkaasti loukkaantumisriskiä  

eikä rajoita asukkaan liikkumista.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Portaattomasti säädettävissä
•    käsiohjaimen avulla helposti säädettävissä  

ergonomiseen asentoon ylösnousemista ja  
vuoteeseen menoa varten

•    helpottaa asukkaiden omatoimista liikkumista
•    selkää säästävä työskentelykorkeus  

hoitohenkilökunnalle 
•    turvallisuutta ilman liikkumisen rajoittamista

Jos jokin esine estää vuoteen korkeudensäädön,  
sivulaita pysyy paikallaan ja estää  

vahinkojen syntymisen

Libra-vuode on suunniteltu tarjoamaan turvallisuuden tunnetta 
rajoittamatta kuitenkaan liikkumisen vapautta. Vuoteen matala 
alakorkeus on näihin molempiin tehokkain keino. Libra-vuo-
teen voi laskea jopa noin 25 cm:n korkeuteen. Näin matalalla 
putoamisesta aiheutuvien vammojen riski on pieni. Hoitotilan-
teissa vuoteen täytyy kuitenkin olla säädettävissä huomattavasti 
korkeammalle; selkäystävällisessä työasennossa vuode on lantion 
korkeudella. Libra-vuoteen voi nostaa jopa 80 cm:n korkeuteen, 
mikä on optimaalinen ja ergonominen työskentelykorkeus. 

Korkeudensäädön 3-stop -toiminnon ansiosta vuode pysähtyy au-
tomaattisesti noin 38 cm korkeuteen. Tässä korkeudessa asukkaan 
on helppo nousta vuoteesta tai mennä vuoteeseen. Portaattoman 
säädön ansiosta Libra-vuoteen voi säätää yksilöllisesti senttimet-
rin tarkkuudella haluttuun korkeuteen.

Aina oikealla korkeudella
Turvallisuus ja ergonominen hoitoasento

Päätyjen irrottaminen helpottaa pääsyä asukkaan  
lähelle esim. jalkahoitoa varten.

3-stop -toiminnon ansiosta vuode pysähtyy ensin noin 38 cm:n 
korkeudessa – monille ihanteellinen korkeus ylösnousua tai 
vuoteeseen menoa varten.

Vuoteen nostaminen jopa 80 cm:n korkeuteen 
mahdollistaa hoitajan ergonomisen työskentelyasennon.
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Mukavuus ja makuutasot 
Elämäniloa arkeen

Libra-vuoteen neliosainen, metallilamellein varustettu makuutaso on erittäin miellyttä-
vä; se samalla sekä tukee että joustaa. Selkä- ja reisiosan säädöt aikaansaavat miellyttä-
vän asennon arjen kaikissa tilanteissa. Metallilamellien puhdistaminen on hyvin helppoa, 
ja niiden miellyttävyyttä ja hygieenisyyttä voidaan entisestään parantaa makuutason irro-
tettavien Hygiene-levyelementtien avulla. Comfort-makuutaso koostuu 50 yksittäisestä 
joustoelementistä. Ne myötäilevät kehon muotoja ja edistävät patjan hyvää ilmanvaih-
toa. Lamellien liike edesauttaa paineen optimaalista jakautumista, mikä omalta osaltaan 
vaikuttaa ennaltaehkäisevästi painehaavojen syntymiseen. Polypropeenista valmistettu 
Hygiene-makuutaso on syvien ilmanpoistoaukkojensa ansiosta erityisen hengittävä. Se 
on helppo irrottaa ja voidaan puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla.

Libra-vuode luo asukkaalle turvallisen olon, mikä on ennen kaikkea asukkaan yksilöllisiin 
tarpeisiin vastaavien monipuolisten säätömahdollisuuksien ansiota. Voit istua mukavas-
sa asennossa katsomassa televisiota tai seurustelemassa kasvotusten. Vuode voidaan 
myös säätää napin painalluksella miellyttäväksi nojatuoliksi, jossa selkänoja on nostettu 
70°:een ja koko vuode kallistettu 16°:een. Näin asukkaan on helppo osallistua arjen 
tapahtumiin ympärillä. Tarvittaessa Libra-vuoteen voi säätää myös Trendelenburgin 
asentoon.

Optiona saatava pyörien keskuslukitus keventää hoitajien työtä: Vuode voidaan lukita 
turvallisesti aktivoimalla jalalla pelkästään yksi lukituspoljin.

Terveellinen ja levollinen uni

Säädettävä selkäosa tekee arjesta miellyttävämpää.

Vakaa ja joustava: metallilamelleilla
varustettu makuutaso.

Hengittävä Hygiene-makuutaso
takaa hyvän mikroilmaston.

Istuma-asento sopii erinomaisesti
ruokailuun tai television katseluun.

Comfort-makuutaso koostuu
50 joustoelementistä.

Optiona saatavan pyörien keskuslu-
kituksen ansiosta vuoteen voi lukita 
vain yhdellä painalluksella.
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Kaikki Libra-vuoteet toimivat vaarattomalla pienjännitteellä. Ulkoinen muun-
taja laskee pistorasiasta tulevan virran 24 volttiin niin, ettei vuoteessa olevan 
henkilön lähellä ole lainkaan 230 V jännitteisiä osia. Tämä parantaa turvalli-
suutta ja lisäksi auttaa merkittävästi sekä vähentämään energian kulutusta 
että sähkömagneettista saastetta ja suojelemaan ympäristöä.

Energiaa säästävä
alhaisen jännitteen ansiosta 

Ulkoinen muuntaja muodos- 
taa vaarattoman  pienjännit-

teen suoraan pistorasiasta.

* verrattuna 230 voltin järjestelmiin,  
 oletuksena noin viisi säätöä päivässä

Sähkönkulutus  
vähenee jopa 93 %*

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Energiansäästö

Pisto- 
tulppa E

Pisto- 
tulppa F

Pisto-
tulppa J

Pisto- 
tulppa G

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Sopii kaikkialle

Valikoimaamme kuuluu monissa eri maissa  
käytettyjä pistotulppia. Käytä 24 voltin  
järjestelmäämme ilman sovitinta (adapteria).

Pisto- 
tulppa I   

Helppo-
käyttöinen 
käsiohjain yksilöllisiä
tarpeita varten

Käsiohjaimella voidaan käyttää helposti ja intuitiivisesti kaikkia Libra-vuoteen 
säätömahdollisuuksia. Ohjain on kevyt ja ergonominen. Isojen nuolipainik-
keiden ja selkeiden kuvakkeiden ansiosta myös heikkokuntoiset ja toimin-
tarajoitteiset asukkaat pystyvät käyttämään sitä. Kaikki toiminnot voidaan 
tarvittaessa lukita yksitellen. Vuoteen Trendelenburg-asennon ohjaukseen 
on kaksi mahdollisuutta: integroidulla Trendelenburg-painikkeella varustettu 
vakiokäsiohjain tai erillinen Trendelenburg-käsiohjain, jolla estetään, ettei 
asukas käytä toimintoa vahingossa missään olosuhteissa.

Jaettuun sivulaitaan on 
saatavana pidike, jonka 
ansiosta käsiohjain on aina 
käden ulottuvilla.

Optiona on saatavana  vakiokäsiohjain, 
jossa on integroitu Trendelenburg- 
toiminto (oikeassa alakulmassa oleva 
painike).

Saatavana on erillinen Trendelenburg-käsiohjain  
(vasemmalla) estämään tahattomat säädöt.  
Vakiokäsiohjain (oikealla) ei sisällä Trendelenburg- 
toimintoa vakiovarusteena.
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Ihmisten keskipituus on kasvanut jo useiden vuosikymmenten 
ajan – seikka, johon myös hoivakodeissa on kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota. Libra-vuoteen optiona saatavan pidennys-
osan ansiosta jokaiselle asukkaalle voidaan taata riittävästi tilaa ja 
miellyttävä makuuasento. Voit hankkia vuoteen suoraan noin 20 
cm pidempänä mallina tai tilata vuoteeseen jälkikäteen pidenny-
sosan.

Vuoteen makuutason pidentämiseen tarkoitettu metallielementti 
asetetaan jalkopäähän. Jokaista sivulaitamallia varten on saatava-
na vastaavasti pidemmät sivukaiteet tai -paneelit.

Jos vuoteessa on kaksiosainen sivulaita ja Vario Safe -järjestelmä, 
vuoteen kummallekin sivulle voidaan kiinnittää kaksi 110 cm:n 
elementtiä tai yksi 90 cm:n sivulaita sekä 130 cm:n paneeli. Vario 
Safe -järjestelmän myötä vuoteen pidennyksiä on entistä jousta-
vampaa ja tehokkaampaa käyttää – kaikki tarvittavat elementit 
voidaan hetkessä vaihtaa toiseen vuoteeseen.

Stiegelmeyerin tuotevalikoima sisältää myös sopiviksi mitoitettuja 
patjan jatkopaloja makuutason pidennysosaa varten.

Vuoteen pidennysosa 
Enemmän tilaa pitkille asukkaille

Vuoteen pidennysosa:
Eripituisia laitaele-
menttejä kaikkiin 
tarpeisiin

Vuoteen pidennyselementit kiinnitetään helposti 
vuoteen runkoon.

Patjan pidentämiseen on saatavana räätälöityjä jatkopaloja.

Vuoteen pidennysosalla ja Vario Safe -järjestelmällä varustetussa Libra-vuoteessa  
voi vuoteen kummallekin puolelle kiinnittää kaksi 110 cm:n sivulaitaelementtiä. 
Myös yhden 90 cm:n sivulaidan ja 130 cm:n sivupaneelin yhdistelmä on mahdollinen.

LUE LISÄÄ  
lisävaruste-
esitteestämme.

Kohottautumistelineen avulla hyvän  
asennon löytäminen on helpompaa.

Vuodevaatepidike on  
käytännöllinen erityisesti 

vuoteen sijaamisen aikana.

Sola-lukuvalaisin valaisee  
miellyttävästi, ja tuottaa vain 
vähän lämpöä.

Makuutason alla oleva valo helpottaa liikkumista öisin.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Törmäyssuoja
•   seinätörmäyssuojat ehkäisevät törmäyksiä 

huonekaluihin ja pistorasioihin vuodetta 
 liikutettaessa

•   valikoimassa useita eri malleja
•   puskuri vaimentaa iskun
•   optiona saatava ”kiekko” jakaa paineen  

vieläkin tasaisemmin – erinomainen suoja 
kevytrakenteisille seinille

•  saatavana eri pituuksia

Lisävarusteet 
Turvallisuutta ja mukavuutta
unelmiesi vuoteeseen
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Varusteet ja optiot
Malli Libra – vakiomalli Libra – movo-malli Libra – avara runko 

Plus -malli Libra partner

Malli

4 x pilarijalat ✓ ✓ ✓ (8x) ✓

Mitat ja painot

Ulkomitat
–  yhdistelmäsivulaita 4)

–  kokopitkä sivulaita 4) 
(päätymallista riippuen)

Makuutason leveys 80 cm: noin 93 x 209,4 cm

Makuutason leveys 90 cm: noin 100,3 x 209,4 cm

Makuutason leveys 100 cm: noin 110,3 x 209,4 cm

Ulkomitat
– jaettu sivulaita

Makuutason leveys 90 cm: noin 104,0 x 209,4 cm
Makuutason leveys 100 cm: noin 114,0 x 209,4 cm

Makuutason leveys  
2 x 90 cm: noin  
195,6 x 209,4 cm

Makuutaso (patjakoko) noin 80 x 200 cm tai 90 x 200 cm tai 100 x 200 cm 4)

Makuutason osien mittajakauma  
(selkänoja/istuinosa/reisituki/säärituki) noin 72 – 25 – 33 – 54 cm

Selkänojan erikoisliukumekanismi
(DBfK mukaisesti) Noin 8 cm

Turvallinen kuormitus 225 kg 2 x 225 kg

Vapaa tila vuoteen alla Noin 15 cm

Kokonaispaino Noin 135 kg Noin 270 kg

Moottorit

Täysin moottoroitu ✓ ✓ ✓ ✓

24 V jännite, ulkoinen muuntaja ✓ ✓ ✓ –

230 voltin moottori – – – ✓

Sähköosat

Käsiohjain (erikseen lukittavat toiminnot) ✓ ✓ ✓  ✓

Käsiohjain, sis. Trendelenburg 
(erikseen lukittavat toiminnot) O O O –

Lisäkäsiohjain Trendelenburg-toiminnolle O O O –

Valaisin makuutason alla O O O –

Hätälasku 2 x 9 voltin paristoilla 2) ✓ ✓ ✓ –

Sivulaitajärjestelmät

Integroidut täyspitkät sivulaidat molemmilla
puolilla, turvakorkeus 41 cm – 2 kaidetta ✓ ✓ ✓  –

Integroitu yhdistelmäsivulaita toisella  
puolella – 2 kaidetta  1) O O O –

Integroitu yhdistelmäsivulaita molemmilla  
puolilla – 2 kaidetta  1) O O O –

Jaettu sivulaita molemmilla puolilla 1) O O O O

Makuutasot

Metallilamelleilla varustettu makuutaso ✓ ✓ ✓  ✓

4-osainen makuutaso, sähkösäätöinen ✓ ✓ ✓ ✓

Makuutason kallistus anti-Trendelen-
burg-asentoon ✓ ✓ ✓  ✓

Makuutason kallistus Trendelenburg- 
asentoon O O O  –

Comfort-makuutaso O O O  O

Hygiene-makuutaso O O O O

Helppo irrottaa rungosta ✓ ✓ ✓ ✓

Makuutason leveys 100 cm O O O –

Makuutason leveys 80 cm O O O –

Malli Libra – vakiomalli Libra – movo-malli Libra – avara runko 
Plus -malli Libra partner

Pyörät

Kaksoispyörät Ø 50 mm Ø 100 mm Ø 50 mm 8 x Ø 50 mm

”Avara runko” – – ✓ –

2 x 2 keskuslukitus ✓ – ✓ –

Neljän pyörän keskuslukitus O ✓ – ✓

Puskurijärjestelmät

Törmäyspyörät O O O      –

Seinätörmäyssuoja rungossa O O O –

Säätöalueet

Korkeudensäätö noin 25–80 cm noin 28–83 cm noin 25–80 cm noin 25–80 cm

Selkänojan säätömahdollisuus n. 70° ✓ ✓ ✓ ✓

Reisituen säätö n. 40° ✓ ✓ ✓ ✓

Anti-Trendelenburgin asento n. 16° ✓ ✓ ✓ ✓

Trendelenburgin asento 16° O O O –

Muuta

Runkorakenteen metalliosat helposti 
puhdistettavissa ✓ ✓ ✓ ✓

Saatavana esitteessä kuvatuilla puuosilla 
(mitat vaihtelevat sivulaitamallin ja 
päätymallin mukaan)

✓ ✓ ✓ Päädyt: Nobla, Nobla 
reha, Nobla mala

Erikoissävytetyt puuosat, katso esite ✓ ✓ ✓ ✓

Metalliosien väri ”argentum“ ✓ ✓ ✓ ✓

2 kiinnitysholkkia pääpuolen päädyssä 
kohottautumis-/nesteenantotelineelle ✓ ✓ ✓ ✓

Sivupaneeli sivulaitojen takana   1) 

(ei jaetussa sivulaidassa) ✓ ✓ ✓ –

Selkäosan hätälaskutoiminto O O O –

Vuoteen pidennysosa 20 cm O O O O

Vuodevaateteline 3) O O O –

Lisävarusteet

Sivulaidan pehmuste O O O O

Turvapatja putoamisen varalle O O O O

Nesteenantoteline pidikkeineen O O O O

Erilaisia pehmustejärjestelmiä O O O O

Ruokailutaso O O O –

✓ = vakiovaruste     
O = saatavana optiona     
– = ei saatavana

 1) ei 80 cm levyisessä makuutasossa
 2) akku ei sisälly toimitukseen
 3) ei mahdollinen integroidussa yhdistelmäsivulaidassa
 4) ei koske Libra partner -mallia

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Libra – turvalli- 
suusstandardit*
•   EN 14971  

Lääkintälaitteiden riskienhallinta

•   EN 60601-1  
Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden 
turvallisuus

•   EN 60601-1-1  
Sähkömagneettinen yhteensopivuus

•   DIN EN 60601-2-52  
Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet

* Saksan lääkeviraston (BfArM) turvallisuussuositus
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Ammattitaitomme Tuotemerkkimme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto

Arvojen suojelijat
Yrityksemme perustettiin Herfordissa,  
Saksassa vuonna 1900, ja se on vielä  
tänäkin päivänä perheyritys. Kunnioitus  
ja vastuullisuus asiakkaitamme, työnteki-
jöitämme ja yhteistyökumppaneitamme  
kohtaan muodostavat perustan päivittäi-
selle työl- lemme. Näihin arvoihin ja pit-
käaikaiseen kokemukseemme perustuen 
tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita 
tuotteita, ratkaisuja ja palveluja terveyden-
huollon tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden kehittäjät
Kehitämme kaikki tuotteemme itse, jotta 
voimme reagoida terveydenhuollon ja  
hoitoalan nopeisiin muutoksiin. Tavoittee-
namme on tarjota innovaatioita ja visioita 
tulevaisuuden hoitokäytäntöihin. Olemme 
jatkuvassa kanssakäymisessä asiakkaidem-
me kanssa, jotta voimme olla tukemassa 
heidän arkeaan. Toteutamme huomisen 
trendejä jo tänään – tätä menestyksekästä 
perinnettä jatkamme myös tulevaisuudessa.

Stiegelmeyer-konserni on kansainvälinen kumppanisi sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä  
Burmeier-merkillään kotihoidon alalla. Tuemme asiakkaitamme käytännönläheisillä tuotteilla,  
ratkaisuilla ja palveluilla, joita kehitämme jatkuvasti.

•    Perustettu vuonna 1900 ja edelleen perheyritys
•    Yhteensä yli 1200 työntekijää ympäri maailmaa
•    Kaikkien päätuotteiden valmistus omissa tuotantolaitoksissa
•    Tuotekehitys ja tuotanto Saksassa
•    Huolto, koulutus ja prosessien optimointi asiakkaan tiloissa
•    Kansainväliset sertifioinnit ja vientiä yli 60 maahan
•    Myyntiyhtiöt Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, Puolassa,  

Ranskassa ja Suomessa

Arvojen suojelijat

tulevaisuuden kehittäjät



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


