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DEFINITIVT BÄTTRE

Libra 
Den låga sängen för modern vård
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Innehåll
Libra – vårdsängen för ökad rörlighet, 
säkerhet och komfort

Frihet och flexibilitet är Libras styrka. Den här vårdsängen kan detaljanpassas efter patien-
tens och vårdpersonalens önskemål. Den ger skydd och komfort för alla som behöver vård 
samtidigt som den underlättar deras rörlighet.

Vårt innovativa system Vario Safe bidrar avgörande till detta. Med Vario Safe kan du på 
några sekunder ta bort och sätta dit det delade sidoskyddet, sänggavlarna och sängpane-
lerna. På så sätt är det lätt för vårdpersonalen att anpassa sängen till patientens förändra-
de säkerhetsbehov.

Med attraktiva trädekorer eller tygklädsel kombinerar Libra komforten och elegansen på 
ett bra hotell med säkerheten i ett hem.  Tack vare Vario Safe är det enkelt att anpassa 
vårdsängen efter varje smak.

Libra – Varianten 
golvfrigång Plus
•    Höjdinställning: 

ca 25 – 80 cm

•    Hög och säker arbetsbelastning  
på 225 kg

•    Underrede utan längsgående stöd: 
lättare att köra in något under sängen

•    Bättre hygien tack vare enklare  
rengöring av golvet 
 

Sida 7

Libra –  
Standard
•    Höjdinställning: 

ca 25 – 80 cm

•    Hög och säker arbetsbelastning  
på 225 kg

•    Låg säng som fallprofylax: 
skydd utan frihetsberövande åtgärder

•    Attraktiva former, dekorer och  
klädvarianter 
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Libra –  
Varianten movo
•    Höjdinställning: 

ca 28 – 83 cm

•    Hög och säker arbetsbelastning  
på 225 kg

•    Ännu bättre köregenskaper: 
enkel att manövrera i trånga utrymmen

•    Patienten kan lättare vara med i  
vardagen med en mobil säng 
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Moderna  
sidoskydd att  
välja mellan

 4 Libra – standard

 6 Libra – varianten movo

  7 Libra – varianten golvfrigång Plus

  8 Libra partner

  12 Flexibla sidoskydd

 14 Libra med Vario Safe

 16 Alltid på rätt höjd

 18 Komfort som på ett bra hotell

 19 Liggytor

 20 Ekonomiskt med låg spänning

 21 Enkelt hantering 

 22 Sängförlängning

 23 Tillbehör

 24  Utrustning och alternativ

 26 Stiegelmeyer-gruppen

  
Libra partner
•    Höjdinställning: 

ca 25 – 80 cm

•    Hög och säker arbetsbelastning  
på 2 x 225 kg

•    Flexibel dubbelsäng: 
sova tillsammans eller åtskilt

•    Hög säkerhet genom synkron rörelse  
av sängstommen 
 

Sida 8
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Sängför-
längning

260 kg

Stort höjdjus-
terings-
område

  Libra – 
standard

  Skräddarsydd efter 
individuella behov

Människor som behöver vård måste skyddas från fall på bästa 
möjliga sätt. Samtidigt är obegränsad rörlighet avgörande för väl-
befinnande och för att bibehålla den fysiska konstitutionen. Som 
låg säng med delade sidoskydd som tillval erbjuder Libra både 
stor säkerhet och full rörelsefrihet. Sängen är bara ca 25 cm från 
golvet, vilket minskar risken för fallskador. Det delade sidoskyddet 
på huvudsidan gör det finns gott om utrymme lätt att lägga sig och 
att kliva upp. På så sätt följer vi Werdenfelser Weg-filosofin och 
undviker frihetsberövande åtgärder. 

•    Stort höjdinställningsområde på cirka 25 – 80 cm för  
fallprofylax och ryggvänlig vård

•    Hög och säker arbetsbelastning på 225 kg
•    Som tillval finns delade sidoskydd för individuellt skydd i alla 

situationer
•    Hemtrevligt utseende tack vare valbara gavlar, valbar trädeko-

rer och klädsel
•    Om det  inte finns något sidoskydd, vare sig teleskopiskt eller 

delat, gör systemet Vario Safe  det möjligt att snabbt ta bort 
sidoskydd, gavlar och paneler

Yttermått/höjdinställningsområde:

Libra med delat sidoskydd erbjuder individuell 
säkerhet.

Det flexibla systemet Vario Safe gör det möjligt  
att individuellt kombinera sidoskydd, paneler  
och gavlar. 

Låg säng

Låg sängWerdenfels
approach

Lågt fotläge24-
volts-
system

Trendelenburg-
läge

25 till
80 cm
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Med modellvarianten movo är man med i 
vardagen igen.

Med modellvarianten golvfrigång Plus är 
det lätt att komma åt med sopborstar och 
dammsugare.

Libra – varianten movo
Särskilt lätt att köra för en levande vardag

Varianten movo i Libra-serien imponerar med sina särskilt goda 
körbarhet. Det blir mycket lättare att manövrera sängen i trånga 
utrymmen och flerbäddsrum och flytta den till andra platser i 
huset.  
Vårdpersonal och tekniker avlastas och risken för kollisionsskador 
minskar. Movo-variantens rörlighet gör det också lätt för sänglig-
gande att delta i vardagen – deras säng kan enkelt rullas in i det 
gemensamma rummet eller ut på terrassen.

•    Dubbla hjul på 100 mm med mycket goda köregenskaper
•    Centrallås på hjulen är standard
•    Stort höjdinställningsområde på cirka 28 - 83 cm

Yttermått/höjdinställningsområde:

  Libra – varianten 
golvfrigång Plus

Smidig golvfrigång för bättre hygien

Det är viktigt med grundlig och noggrann hygien i institutionsvård 
– för att bekämpa patogener och allergier och samtidigt skapa en 
hemtrevlig atmosfär. Smuts och damm har inget under sängen att 
göra. Modellvarianten golvfrigång Plus har en särskilt praktiskt un-
derrede utan metallstag på långsidorna. Det underlättar grundlig 
rengöring av golvet – skurtrasor och sopborstar kommer lätt åt 
under sängen.

•   Stort höjdinställningsområde på cirka 25 - 80 cm
•   Optimalt med plats under sängen för lyftanordningar
•   8 hjul gör sängen enkel att manövrera

Yttermått/höjdinställningsområde:

Med sina åtta hjul är det lätt att  
manövrera sängen.

Låg säng

Sängför-
längning

260 kg

Stort höjdjus-
terings-
område

28 till
83 cm

Körbarhet Låg sängWerdenfels
approach

Lågt fotläge24-
volts-
system

Trendelenburg-
läge

Sängför-
längning

260 kg

Stort höjdjus-
terings-
område

25 till
80 cm

Låg sängWerdenfels
approach

Lågt fotläge24-
volts-
system

Trendelenburg-
läge
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När vi designade Libra partner lade vi stor vikt vid att erbjuda 
individuell komfort för båda användarna och samtidigt säker-
ställa ett optimalt skydd. Rygg- och benstöden på de båda 
liggytorna kan justeras individuellt så att exempelvis en partner 
fortfarande kan läsa när den andra redan har somnat. Varje 
sänghalva har sin egen handkontroll.

Sängstommen rör sig däremot alltid synkront vid höjdjustering 
och fällning. På så sätt undviks fria utrymmen mellan liggytorna 
där de boende skulle kunna klämmas fast.

En smart kombination av komfort och säkerhet

Sänghalvorna kan enkelt separeras och sättas ihop igen – 
detta möjliggör också vård från båda sidor av sängen.

För båda liggytorna finns en separat handkontroll.

De båda liggytorna kan justeras  
individuellt så att partnerna kan sova,  

läsa eller titta på TV samtidigt.Par på vårdhem kan med Libra partner 
njuta av en ny livskänsla.

Libra partner
Dubbelsängen för ett lyckligt partnerskap på ålderns höst

När par flyttar till ett vårdhem eller lär känna varandra där 
uppstår frågan om att sova tillsammans eller åtskilt. Med 
Libra partner har du en flexibel lösning i alla situationer. 
Dubbelsängen uppfyller alla vårdkrav lika suveränt som 
Libra-enkelsängarna. Samtidigt kan dess halvor enkelt se-
pareras och t.ex. placeras på motstående väggar i rummet. 
Därigenom kan hänsyn tas både till partnerns personliga 
önskemål och till medicinska indikationer som gör en 
separering i rummet lämplig på natten.

•  Stort höjdjusteringsområde på ca 25–80 cm
•  Säker arbetslast på 225 kg per liggyta
•  Delat sidoskydd med Vario-Safe-system som tillval

Yttermått/höjdinställningsområde:

Sängför-
längning

260 kg

Stort höjdjus-
terings-
område

25 till
80 cm

Låg sängWerdenfels
approach

Lågt fotläge24-
volts-
system

DEFINITIVT BÄTTRE 

Sittläget
Elektriskt justerbara dubbelsängar är ofta bara enkelsängar 
med få funktioner som står bredvid varandra. Libra partner 
övertygar däremot som en av få modeller med fällning till ett 
bekvämt sittläge. Detta stöder andningen, underlättar målti-
der i sängen och främjar en livlig vardag på ögonhöjd. 
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Med Libra partner kan du njuta av alla fördelarna med Vario-Safe-systemet.  
Du kan byta ut gavlar med vadderad klädsel och med trädekor samt 
 paneler eller sidoskydd efter eget önskemål. Sängen utvecklas med  
användarnas behov och smak.

Dubbelsängen för 
växande anspråk

DEFINITIVT BÄTTRE 

Bekvämlighet och stöd
Anpassa Libra partner efter dina boendes behov och smak.
•  Många hemtrevliga trädekorer
•   Lättskött fast vaddering med attraktiva tyger och syntetiskt 

läder som tillval
•   2 fotdelar att välja mellan: den låga Nobla mala för fri sikt 

och den medelhöga Nobla reha för ytterligare skydd
•   Sidopaneler och delade sidoskydd kan kombineras efter 

behov

Sidoskydd vid hu-
vudänden erbjuder 
skydd och orien-
tering, utan att 
begränsa friheten.

Den högre Nobla 
reha-fotdelen 
erbjuder ytterliga-
re skydd, t.ex. när 
stommen fälls till 
lågt fotläge.

Helt vadderad ser 
Libra partner ut 
som en elegant 
designersäng. 
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För Libras alla modellvarianter finns tre sidoskyddssystem att 
välja mellan som på ett flexibelt sätt kan anpassas till patientens 
olika behov. Som standard är sängen på båda sidorna försedd med 
längsgående sidoskydd som ger ett maximalt fallskydd.

Om vårdtagaren behöver kunna lämna sängen med uppfällt  
sidoskydd, rekommenderas ett system med delade element.  
På det kombinerbara sidoskyddet  är brädorna på huvud- och 
fotsidan fästa på ett mittstöd, som också fungerar som ett ergono-
miskt hjälpmedel för patienten att ta sig upp ur sängen. Som man 
hör på namnet kan det kombinerbara sidoskyddet kombineras 
med ett sidoskydd längs hela den andra sidan av sängen.

Komponenterna i det teleskoperbara, delade sidoskyddet kan 
enkelt dras ut uppåt i två steg. 

Sidoskydd
Optimal avvägning mellan skydd och frihet

Det första steget ger patienten orienteringshjälp, medan det andra 
ger ett omfattande skydd. Den här modellens element på huvudsi-
dan med en längd på 110 cm uppfyller ensamma standardkraven 
för sidoskydd eftersom de täcker mer än 50 procent av liggytan.

Den rätlinjiga utformningen  av det delade sidoskyddet är av-
siktligt reducerad till enbart det väsentliga: Ytornas utformning 
är en elegant blandning av trä och metall , vilket gör att  inga 
extra  sidopaneler behövs. Det är därför lätt att  rengöra  sängen 
noggrant. Om det inte finns några sidoskydd, går det att istället 
använda hemtrevliga paneler med trädekor eller tygklädsel.  
Alla element kan fästas och tas bort på några sekunder med  
systemet Vario Safe.

Mellanstödet i det kombinerbara  
sidoskyddet kan enkelt tas bort och  
förvaras i en speciell anordning på sängen.

Det delade sidoskyddet kan kombineras 
med hemtrevliga paneler.

Sidoskyddet längs hela sidan ger maximalt skydd.

Elementet på huvudsidan och mittstödet i det  
kombinerbara sidoskyddet ger ett skydd i enlighet  
med gällande standard.

Det delade sidoskyddet kan kombineras 
 med hemtrevliga paneler.

De fyra elementen i det delade sidoskyd-
det kan individuellt dras upp i två steg.

Det kombinerbara sidoskyddet kan kombineras med 
sidoskyddet som löper längs hela sidan.

En diagonal placering ger stöd och orientering.

De längsgående sidoskydden (standard) förstärker  
det harmoniska intrycket när de är nedfällda.
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Alero Camo

Prinzino

Lito | Lito reha Nobla Nobla reha | Nobla mala

Pino Podego Solvo Teno

Oavsett om du väljer Libra med delat sidoskydd eller utan 
sidoskydd använder du dig av vårt flexibla system Vario Safe. Prin-
cipen för Vario Safe är lika enkel som imponerande: Elementen i 
sidoskyddet, huvudgavlarna och sidopanelerna kan sättas fast och 
tas bort utan verktyg. För det används lättanvända lås som enkelt 
snäpps på plats och som patienten inte kan öppna av misstag. 

Gavlar och paneler kan på begäran levereras med attraktiv tyg-
klädsel eller i konstläder. Sängar med Vario Safe kan på bara några 
minuter anpassas efter patientens förändrade behov. Vårdhem kan 
om så önskas beställa sina sängar i ett grundutförande och senare 
komplettera med ytterligare delar när som helst.

Libra med Vario Safe –  
den bästa lösningen för säkerhet i 
enlighet med normerna

Byt ut huvuddelar på bara sekunder – om så önskas
 
•   Hemtrevliga designvarianter, med eller utan grepplister
•   Attraktiva trädekorer, tyger och konstläder att välja på
•     Det kan vara olika färger på gavel och sidopaneler

Modulär konstruktion 
och anpassningsbart  
utan verktyg

DEFINITIVT BÄTTRE 

Mer flexibilitet och ökad 
säkerhet med Vario Safe
Sängar med Vario Safe uppfyller förändrande skyddsbehov hos 
patienterna och kan anpassas utseendemässigt efter personlig 
smak. Det flexibla sidoskyddet ger ett skydd i enlighet med före-
skrivna normer utan att det begränsar patientens rörlighet.

Sidoskydden kan kombineras fritt:
 110/90 eller 90 /110

Låset snäpps fast på plats 
– elementet är fastsatt.

Alla Vario Safe-element 
sitter i sängramen och  
fästs med lättanvända  
låsanordningar.

För att lossa låsanordning-
en drar du den orange säk-
ringen framåt och trycker 
ned låset. 

Tryck bara på låsanord-
ningen uppåt.

Information om andra tyger och konstläder fås på begäran.

Montera och demontera det delade sidoskyddet vid behov
 
•    Två element med en längd på 90 och 110 cm kan fritt  

kombineras eller användas separat
•    Endast 110 cm på huvudsidan ger ett sidoskydd enligt nor-

merna
•    Endast 90 cm på huvudsidan ger en känsla av säkerhet och 

orientering, och lämnar gott om plats för att komma in och ut

Längd 90

Längd 110
Byt ut och ta bort fotsektioner efter behov
 
•    Utan gaveldel blir det lättare för patienterna att få vård, 

t.ex. fotvård
•    Höga sängfotsdelar ger en känsla av säkerhet medan 

låga ger fri sikt
•    Attraktiva trädekorer, tyger och konstläder att välja på

Dekorer med Vario SafeGavlar med Vario Safe
!

Följ tillverkarens 
anvisningar vid 
rengöring av tyger
och konstläder
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Människor som behöver vård kan njuta av Libras skydd utan att 
behöva ge upp sin rörlighet. En effektiv fallprofylax utan frihetsbe-
rövande åtgärder är en låg sänghöjd. Därför kan Libra sänkas till 
cirka 25 cm. Risken är liten att skada dig så nära golvet. Vårdperso-
nalen behöver en helt annan höjd: De måste arbeta på höfthöjd för 
att avlasta ryggen. Då kan Libra höjas till cirka 80 cm, vilket ger de 
bästa förutsättningarna för ergonomiskt arbete.

Tack vare sin trestoppsfunktion stannar sängen automatiskt vid 
cirka 38 cm under höjdjusteringen. Vid det läget kan patienten på 
ett bekvämt sätt såväl lägga sig som kliva upp ur sängen. Natur-
ligtvis innebär den steglösa justeringen av Libra att du kan ställa 
in vilken höjd som helst med centimeterprecision för att uppfylla 
individuella behov.

Med sitt låga, lägsta läge på cirka 25 cm är Libra en effektiv fallpro-
fylax utan att för den skull begränsa patientens rörlighet.

DEFINITIVT BÄTTRE 

Steglöst justerbar 
•    Enkel styrning med hjälp av handkontrollen för inställ-

ning av den mest ergonomiska positionen för patienten 
att ta sig i och ur sängen

•    Gör patienten mer rörlig
•    Ryggskonande arbete vid sängen är bra för vårdperso-

nalens hälsa
•    Fallprofylax utan frihetsberövande åtgärder

Alltid på rätt höjd
Fallprofylax och ergonomisk vård

De lätt avtagbara gavlarna gör det lättare för patienterna att få 
vård, t.ex. fotvård.

Om ett föremål blockerar höjdjusteringen av sängen blir 
sidoskydden kvar i sitt läge för att undvika skador.

Tack vare sin trestoppsfunktion har sängen ett stoppläge på 
cirka 38 cm – ett idealiskt läge för många att lägga sig och kliva 
upp ur sängen.

Med en höjdjustering på upp till 80 cm kan vårdpersonalen 
arbeta vid sängen på ett ryggskonande sätt.
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Komfort och liggytor 
Livsglädje som på ett bra hotell

Libras fyrdelade liggyta av metallameller ger hög komfort. Den är såväl stabil som 
flexibel. Inställningsmöjligheterna hos ryggstödet och lårstödet gör det enkelt att ställa  
in önskad position för patienterna i alla vardagssituationer. Metallamellerna är lätta att 
rengöra. Det går att ytterligare öka komforten och förbättra hygienen med valfria 
täckanordningar på liggytan. Den bekväma liggytan består av 50 separata fjädrar.  
De anpassar sig exakt till kroppen och bidrar till god ventilation av madrassen. Deras 
rörelser garanterar en optimal fördelning av tryckkrafterna. Den bekväma liggytan 
förstärker trycksårsprofylaxen. Den hygieniska liggytan av polypropylen är särskilt luftig 
och andas tack vare djupa ventilationsspår. Ytan kan tas bort och rengöras enkelt med 
konventionella rengöringsmedel.

Människor i behov av vård känner sig bekväma och säkra i Libra. Sängens precisa 
inställningsmöjligheter bidrar till det. Sitt avslappnad, titta på TV eller prata med andra  
i ögonhöjd – det är möjligt i Libra. Med ett lågt fotläge på upp till 16° och en ryggstöds 
justering på upp till 70° kan sängen förvandlas till en bekväm fåtölj. Det gör det möjligt 
för patienterna att enklare delta i vardagen. Om situationen kräver det kan Libra ställas i 
Trendelenburg-läge.

Det centrala hjullåset som kan väljas till underlättar för vårdpersonalen: För att bromsa 
sängen säkert måste bara en bromspedal aktiveras med foten.

Hälsosam och vilsam sömn

Det justerbara ryggstödet gör vardagen bekvämare.

Stabil och flexibel: liggyta av
metallameller.

Eftersom den andas säkerställer den hygieniska
liggytan ett bra mikroklimat.

Fåtöljläget är perfekt vid måltider eller
för att titta på TV.

Den bekväma liggytan består av
50 fritt rörliga fjädrar.

Med det centrala hjullåset som tillval 
kan sängen bromsas med bara en 
fotrörelse.
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Alla Libras modellvarianter är som standard utrustade med skyddsklenspän-
ning . En extern transformator reducerar strömmen vid uttaget till 24 volt, så 
att det inte finns några spänningsförande 230-voltskomponenter i närheten 
av patienten. Det ökar säkerheten och för också med sig märkbart minskade 
elkostnader samtidigt som mängden elektrosmog minskar och miljön skonas. 

Sparsam
med låg spänning

Den externa transformatorn 
producerar skyddsklenspän-

ningen direkt vid uttaget.

Enkel  
hantering
Handkontroll 
för individuella krav

Libras justeringsalternativ kan enkelt och intuitivt väljas med handkontrollen. 
Den är ergonomiskt utformad och lätt att hålla i. Dosans stora piltangenter 
och de tydliga piktogrammen gör det lätt för alla – även för dem med ned-
satta funktioner – att använda den. Enskilda funktioner kan spärras om så 
önskas. Det finns två alternativ för att använda sängens låga huvudläge: en 
standardhandkontroll med en inbyggd Trendelenburg-knapp eller en separat 
Trendelenburg-handkontroll, vilket eliminerar risken att patienten av misstag 
använder funktionen.

*  jämfört med 230-voltssystem och cirka 5 justeringar  
per dag

Upp till 93 % mindre 
strömförbrukning*

DEFINITIVT BÄTTRE 

Minskad strömförbrukning

Kontakt  
typ E

Kontakt  
typ F

Kontakt  
typ J

Kontakt  
typ G

DEFINITIVT BÄTTRE 

Passar överallt

Vi har passande elkontakter för många
internationella marknader. Använd vårt
24-voltssystem när som helst utan adapter.

Med en hållare på det 
delade sidoskyddet är 
handkontrollen alltid inom 
räckhåll.

Det  är möjligt att som tillval förse en 
standardhandkontroll med inbyggd 
Trendelenburg-funktion (knappen 
längst ner till höger).

För att förhindra att patienten av misstag justerar 
 huvudet till lågt läge finns det en separat handkontroll 
för Trendelenburg-läget (vänster). I standardhandkon-
trollen (höger) finns det inte någon Trendelenburg- 
funktion.

Kontakt typ I   
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Under många decennier har människan i genomsnitt blivit längre 
– en utveckling som vårdhem också måste ta allt större hänsyn till. 
Med tillvalet sängförlängning för Libra kan du när som helst skapa 
det utrymme du behöver för att patienten ska ligga bekvämt. Du 
kan direkt när du köper sängen få den cirka 20 cm längre eller 
beställa en sängförlängning i efterhand.

Det metallelement som behövs för att förlänga sängramen är 
enkelt att sätta fast i fotänden. Det finns lämpliga längre brädor 
och paneler för alla typer av sidoskydd. Om sängen har det delade 

sidoskyddet med Vario-Safe-systemet kan två 110 cm långa 
element eller ett 90 cm långt sidoskydd med en 130 cm lång panel 
fästas på varje sida av sängen.  Med Vario Safe blir användningen 
av sängförlängningen i hemmet ännu mer flexibel och effektiv – 
alla nödvändiga element kan bytas från en säng till en annan på 
bara några ögonblick. 

Stiegelmeyer erbjuder matchande bekväma stoppningsdelar för 
att förlänga madrassen.

Sängförlängning 
Mer utrymme för långa patienter

Mer information 
finns i vår  
tillbehörsbroschyr

Sängförlängning:
Sidoelement med 
olika längder för 
alla anspråk

Lyftstången gör det lätt 
att placera sig rätt i sängen.

Sängklädeshyllan är mycket 
praktisk, speciellt när man 

bäddar sängen.

Läslampan Sola ger behagligt 
ljus och genererar lite värme.

Belysning under sängen ger bättre orientering på natten.

DEFINITIVT BÄTTRE 

Väggavståndsanordning 
•   Med väggavståndsanordningen undviks 

kollisionskador med möbler och eluttag när 
sängen flyttas

•   Många olika modeller att välja mellan
•   En buffert absorberar slagenergin
•   Som tillval finns en platta som fördelar trycket 

jämnt – perfekt för gipsväggar
•  Lämpliga dimensioner för sängen

Tillbehör 
Med mer säkerhet och bekvämlighet  
för din drömsäng

Elementet för att sängförlängning sätts enkelt fast i 
sängramen.

En skräddarsydd stoppningsdel finns för att förlänga  
madrassen.

På en Libra med sängförlängning och Vario-Safe-systemet kan två 110 cm 
långa sidoskyddselement sättas fast på varje sängsida. Ett 90 cm sidoskydd 
med en 130 cm sidopanel är också möjligt.
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Modellvarianter Libra – standard Libra –  
varianten movo

Libra –  
varianten golvfrigång Plus Libra partner

Utförande

Konstruktion med fyra stolpar ✓ ✓ ✓ (fot- och huvudsida) ✓

Mått och vikt

Yttermått med  
–  kombinerbart, delat sidoskydd 4)

– sidoskydd längs hela sidan 4)

(beror på träbeläggningen)

med en liggytebredd på 80 cm cirka 93 x 209,4 cm

med en liggytebredd på 90 cm cirka 100,3 x 209,4 cm

med en liggytebredd på 100 cm cirka 110,3 x 209,4 cm

Yttermått med  
– delat sidoskydd

med en liggytebredd på 90 cm cirka 104,0 x 209,4 cm
med en liggytebredd på 100 cm cirka 114,0 x 209,4 cm

med en liggytebredd  
på 2 x 90 cm ca  
195,6 x 209,4 cm

Liggyta (madrassmått) cirka 80 x 200 cm eller 90 x 200 cm eller 100 x 200 cm 4)

Uppdelning av liggytan  
(ryggdel/sittdel/OL/UL) cirka 72 – 25 – 33 – 54 cm

Längdjustering av ryggstödet enligt DBfK  
(tysk branschorganisation för sjuksköterskor) cirka 8 cm

Säker arbetsbelastning 225 kg 2 x 225 kg

Tillgänglighet cirka 15 cm

Totalvikt cirka 135 kg cirka 270 kg

Drivning

Helt motordriven ✓ ✓ ✓ ✓

24-volts drivning med extern transformator ✓ ✓ ✓ –

230-volts drivsystem – – – ✓

Elektroniska komponenter

Handkontroll (selektivt spärrbar) ✓ ✓ ✓  ✓

Handkontroll med Trendelenburg  
(selektivt spärrbar) O O O –

Extra handkontroll för Trendelenburg O O O –

Belysning under sängen O O O –

Nödlägessänkning med 2 x 9-voltsbatterier 2) ✓ ✓ ✓ –

Sidoskyddssystem

Inbyggt, sidoskydd längs hela båda sidorna, 
 skyddshöjd 41 cm – 2 brädor ✓ ✓ ✓  –

Inbyggt, kombinerbart sidoskydd, delat på  
en sida – 2 brädor 1) O O O –

Inbyggt, kombinerbart sidoskydd, delat på 
båda sidorna – 2 brädor 1) O O O –

Delat sidoskydd på båda sidorna  1) O O O O

Liggytor

Liggyta av metallameller ✓ ✓ ✓  ✓

Fyrdelad liggyta, elektriskt justerbar ✓ ✓ ✓ ✓

Liggytan kan i fotänden svängas till ett  
lägre läge ✓ ✓ ✓  ✓

Liggytan kan i huvudänden svängas till ett 
lägre läge O O O  –

Bekväma täckanordningar på liggytan O O O  O

Hygieniska täckanordningar på liggytan O O O O

Enkel bortkoppling från underredet ✓ ✓ ✓ ✓

Liggytebredd på 100 cm O O O –

Liggytebredd på 80 cm O O O –

Utrustning och alternativ
Modellvarianter Libra – standard Libra –  

varianten movo
Libra –  
varianten golvfrigång Plus Libra partner

Hjul

Dubbla hjul Ø 50 mm Ø 100 mm Ø 50 mm 8 x Ø 50 mm

"Easy Floor Access" – – ✓ –

2 x 2-hjullåsning ✓ – ✓ –

Centrallås för fyra hjul O ✓ – ✓

Väggavståndssystem

 Väggavståndsanordning O O O      –

Väggavståndsanordning på underredet O O O –

Justeringsområde

Höjdjustering cirka 25 – 80 cm cirka 28 – 83 cm cirka 25 – 80 cm cirka 25 – 80 cm

Ryggstödsjustering upp till cirka 70° ✓ ✓ ✓ ✓

Lårstödsjustering upp till cirka 40° ✓ ✓ ✓ ✓

Fotinställning upp till cirka 16° ✓ ✓ ✓ ✓

Trendelenburglager upp till 16° O O O –

Övrigt

Ryggstödselement med lättrengjorda 
metallameller ✓ ✓ ✓ ✓

Träbeläggningar att välja mellan enligt 
broschyren (måtten varierar beroende på 
sidoskyddsversion och gavelmodell)

✓ ✓ ✓ Gavlar: Nobla, Nobla 
reha, Nobla mala

Trädekorer att välja mellan enligt broschyren ✓ ✓ ✓ ✓

Metallbeläggning Argentum ✓ ✓ ✓ ✓

Två fästhylsor på huvudsidan för lyftstång/
IV-ställning ✓ ✓ ✓ ✓

Sidopanel bakom sidoskydden  1) 

(inte med delat sidoskydd) ✓ ✓ ✓ –

Nödupplåsning av ryggstöd O O O –

Sängförlängning med 20 cm O O O O

Sängklädeshylla 3) O O O –

Tillbehör

Skumläderklädsel (för sidoskydd) O O O O

 Fallskyddsmatta O O O O

 /IV-ställning/-stativ O O O O

Olika klädselsystem O O O O

 Serveringsbricka O O O –

✓ = ingår som standard     
O = finns som tillval     
– = inte tillgänglig

 1) inte med en liggytebredd på 80 cm
 2) Batteri ingår inte i leveransen
 3) Inte möjligt med inbyggt, kombinerbart sidoskydd 
 4) inte för Libra partner

DEFINITIVT BÄTTRE 

Libra – säkerhets
standarderna*

•   EN 14971  
Riskanalys för medicinsk utrustning

•   EN 60601-1  
Säkerhet för elektrisk utrustning  
för medicinskt bruk

•   EN 60601-1-1  
Elektromagnetisk kompatibilitet

•   DIN EN 60601-2-52  
Elektrisk utrustning för  
medicinskt bruk

 *  Säkerhetsrekommendation från Tysklands institut för 
läkemedel och medicintekniska produkter (BfArM)
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Vår expertis Våra varumärken

Värdebevarare

Framtidsdesigner

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Möbelsystem

Tjänster

Värdebevarare
Vårt företag grundades år 1900 i Herford 
och har varit familjeägt sedan dess. Re-
spekt och ansvar gentemot våra kunder, 
anställda och partners är grunden för vårt 
dagliga arbete. Med utgångspunkt i dessa 
värden och många års erfarenhet erbjuder 
vi våra kunder världen över högkvalitativa 
produkter, lösningar och tjänster inom  
vård och hälsa.

Framtidsdesigner
För att hantera de snabba förändringarna 
inom vård och hälsa utvecklar vi alla våra 
produkter själva. Innovationer och visioner 
för framtidens vård är målet med vårt  
arbete. Vi står alltid i kontakt med våra 
kunder för att hjälpa dem i det vardagliga 
arbetet. Att förverkliga morgondagens 
trender redan idag är en framgångsrik 
tradition hos oss.

Stiegelmeyer-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar och  
med varumärket Burmeier för hemsjukvård. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, 
lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande. 

•   Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt 
•   Över 1 100 anställda världen över 
•   Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker 
•   Produktutveckling och produktion i Tyskland 
•   Tjänster, utbildning och processoptimering hos kunden
•   Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
•    Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen  

och Sydafrika 



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

Huvudkontor/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

Hitta din kontaktperson på vår webbplats: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

M
ed

 fö
rb

eh
ål

l f
ör

 te
kn

is
ka

 ä
nd

ri
ng

ar
. S

va
ga

 fä
rg

av
vi

ke
ls

er
 jä

m
fö

rt
 m

ed
 o

ri
gi

na
le

t h
ar

 tr
yc

kt
ek

ni
sk

a 
or

sa
ke

r. 
St

at
us

 0
9/

20
20

. V
er

si
on

 0
8.

 A
rt

ik
el

nu
m

m
er

 6
01

12
6.

Su
bj

ec
t t

o 
te

ch
ni

ca
l c

ha
ng

es
 w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 T
he

 s
ho

w
n 

pr
od

uc
t c

ol
ou

rs
 m

ay
 d

iff
er

 s
lig

ht
ly

 fr
om

 th
e 

ac
tu

al
 p

ro
du

ct
. L

as
t u

pd
at

ed
 0

9/
20

20
. V

er
si

on
 0

8.
 It

em
 n

o.
 6

01
12

6.


