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RATKAISEVASTI PAREMPI

Makuumukavuutta  ja hyvänolontunnetta
Pa t j a t

Nyt uutta Stiegelmeyerilla
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Modernit sairaalasänkymme ja hoitovuoteemme tukevat käyttä-
jiään neliosaisilla ja portaattomasti säädettävillä makuutasoillaan. 
Yksilölliset ja terveyttä edistävät asennot säädetään vaivattomasti 
käsiohjaimella tai ohjauspaneelista. Näitä vahvuuksia hyödynne-
tään parhaiten käyttämällä ensiluokkaisia patjoja, jotka on suunni-
teltu tarkasti sänkyihimme ja vuoteisiimme sopiviksi.

Stiegelmeyerin tuotevalikoima sisältää lukuisia patjoja useisiin eri 
käyttötarpeisiin. Tuotteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat erin-

omainen makuumukavuus sekä paras mahdollinen painehaavojen 
ennaltaehkäisy uusimpien tutkimustulosten mukaisesti. Älykkäät 
aukot parantavat mikroilmastoa ja lisäävät patjan joustavuutta 
makuutasoa säädettäessä. Tutustu tuotevalikoimaamme ja valitse 
sängyt ja vuoteet sekä niihin sopivat patjat sisältävä kokonaispa-
ketti samalta, parhaan laadun takaavalta valmistajalta.

Ihanteellinen makuualusta 
jokaiseen hoitotilanteeseen

Z1 – Sky-therm®
Aaltomainen rakenne

•    Sky-therm®-kerroksen kiinnityksen 
ansiosta erinomainen pistemäinen 
joustavuus

•    Aaltomainen rakenne suojaa kehon on-
gelmakohtia ja lisää patjan joustavuutta 

Sivu 4

P1 –  
Ennaltaehkäisevä patja
Viskoelastisesta vaahtomuovista

•    Paksu viskoelastinen vaahtomuovikerros 
takaa paineen tasaisen jakautumisen 

•    Vahvistetut reuna-alueet antavat suojaa 
ja edistävät liikkuvuutta

Sivu 12

S1 –  
Suuren kuormituksen  
kestävä patja
Kylmävaahtomuovista

•    3-kerroksinen patja painaville ihmisille 
 

•    Rhombo-therm®-aukot takaavat lisäksi 
hyvän ilmanvaihdon

Sivu 15

Z2 – Soft-therm
Hienojakoisella vyöhykerei’ityksellä

•    Soft-therm-kerroksen erinomainen 
joustavuus 

•    Ydinkerroksen hienojakoiset reiät lisää-
vät patjan joustavuutta ja parantavat 
mikroilmastoa

Sivu 6

Premium-patja 

•    Tutkimustulosten perusteella  
erinomainen painehaavojen  
ennaltaehkäisyssä

•    TEMPUR®-vaahtomuovi reagoi käyttäjän 
painoon ja kehon lämpötilaan 

Sivu 8

P2 –  
Ennaltaehkäisevä patja
Viskoelastisesta vaahtomuovista

•    Ohuempi, kevyempi ja painehaavoja 
tehokkaasti ennaltaehkäisevä 

•    Vahvistetut reuna-alueet antavat suojaa 
ja edistävät liikkuvuutta

Sivu 12

U1 –  
Yleispatja
Kylmävaahtomuovista 

•     12 cm:n paksuinen hengittävä kylmä-
vaahtomuovipatja takaa erittäin hyvän 
makuumukavuuden

•    Saatavana PU- tai pelastuspäällisellä 
varustettuna

Sivu 16

C1 –  
Mukavuuspatja
Viskoelastisesta vaahtomuovista

•    Viskoelastisen vaahtomuovikerroksen 
reiät johtavat kosteuden pois 

•    Tukeva ydinkerros on  
kylmävaahtomuovia

Sivu 14

U2 –  
Yleispatja
Polyeetterivaahtomuovista 

•    12 cm:n paksuinen kestävä polyeetteri-
vaahtomuovi 

•    Alapuolella olevat urat lisäävät jousta-
vuutta 

Sivu 16
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Sisältö

Patjassa on vahvistetut reuna-alueet
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Sky-therm®

Fowler-asennossa Sky-therm® 
takaa huomattavasti tasaisem-
man paineen jakautumisen 
kuin kylmävaahtomuovi.

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 15 cm   
Tilavuuspaino: 40/40 kg/m³   Jäykkyys: 2,0/4,0 kPa

Sky-therm®-kerroksen erityiset aukot parantavat pistemäistä jous-
tavuutta. Vaahtomuovi on koko pinta-alaltaan varustettu vaaka- ja 
pystysuuntaisilla urilla. Ainoastaan reuna-alueet ovat urittamatto-
mat vakauden takaamiseksi. Rhombo-therm®-periaatteen mukai-
set aukot takaavat lisäksi hyvän ilmanvaihdon sekä terveellisen ja 
kuivan nukkumisympäristön.

Sky-therm®-kerros ja patjan kylmävaahtomuovista valmistettu 
ydinkerros ovat aaltomaisesti päällekkäin. Tämä aaltomainen 
rakenne muodostaa patjaan 7 vyöhykettä. Painekuormitukselle 
erityisen alttiiden kehonosien kohdalla olevissa vyöhykkeissä on 
paksumpi Sky-therm®-kerros. Aaltomainen rakenne jakautuu li-
säksi siten, että patja myötäilee tarkasti makuutason muotoja kai-
kissa yleisimmin käytetyissä asennoissa. Näin Fowler- ja Cardiac- 
chair-asentojen terveyttä edistävä vaikutus voidaan hyödyntää 
täysin. Siten pistemäinen painekuormitus kohdistuu käyttäjään 
vain vähäisissä määrin myös näissä asennoissa.

Patjan vahvistetut reuna-alueet helpottavat potilaan tai asukkaan 
nousemista vuoteesta ja vuoteeseen.

Painehaavojen ennaltaehkäisyssä on kehoon, että painekuormitus jakautuu 
maakuuasennossa tasaisesti kehoon ja että pakaroihin ja kantapäihin kohdis-
tuvat kuormitushuiput ovat vähäisiä. Useilla viskoelastisilla vaahtomuoveilla 
saavutetaan tässä hyviä tuloksia, mutta vähäisen joustavuutensa vuoksi 
ne  vähentävät asukkaiden ja potilaiden liikkuvuutta. Käyttäjä painautuu 
syvemmällä vaahtomuovikerrokseen eikä voi enää liikuttaa itseään vaivatta. 
Sky-therm®-patjamme tarjoaa tähän vakuuttavan ratkaisun ja samalla se 
mukautuu erittäin hyvin makuutason kaikkiin asentoihin.

Sky-therm®-vaahtomuovi takaa paineen tasaisen jakautumisen ja helpottaa 
samalla käyttäjän liikkumista erinomaisen palautumiskykynsä ansiosta. 
Sky-therm®-patja edistää ihon verenkiertoa ihon ollessa tasaisessa kosketuk-
sessa patjan joustavaan pintaan niin, että jatkuva lämmönvaihto ja kosteu-
denpoisto ovat mahdollisia.

Helpompi liikkuminen sängyssä ja pois sängystä edistävät käyttäjän liikku-
vuutta ja hyvänolontunnetta. Sairaaloissa potilaan varhainen mobilisointi 
vaikuttaa suuressa määrin potilaan toipumiseen. 

Sky-therm®-kerroksen aukot paranta-
vat patjan pistemäistä joustavuutta ja 
ilmanvaihtoa.

Z1 – Sky-therm®-patja 
Aaltomainen rakenne

Kylmävaahtomuovi

Aukot takaavat paineen tasaisen jakautumisen  
ja laaja-alaisen ilmankierron

Aaltomainen 
rakenne

PelastuspatjaReuna-alue Kuva ilman  
reuna-aluetta

*  Muut mitat saatavana 
tilauksesta
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Soft-therm

Rei’itys Rhombo-flex®-menetelmän mukaan

Soft-therm-patjan ydinkerroksessa on Rhombo-flex®-menetelmän mukainen vyöhykerei’itys.  
Menetelmässä käytetään pieniä pyöreitä uria, joista osa on onttoja ja osa sisältää kylmävaahto-
muovia. Patjan reuna-alueilla uria ei kuitenkaan ole, joten patja on erittäin tukeva vuoteesta ja 
vuoteeseen noustaessa.

Vyöhykerei’itys vähentää ydinkerroksen pintajännitettä, minkä ansiosta koko patja on joustavampi 
ja painautuu tiiviimmin makuutasoa vasten. Rei’itys takaa lisäksi Soft-therm-patjan hyvän ilman-
vaihdon.

Soft-therm-materiaalin painetta jakava ominaisuus muistuttaa tavallista 
viskoelastista vaahtomuovia, mutta se on lisäksi erittäin joustava ja kestävä. 
Soft-therm-patjamme ennaltaehkäisevät painehaavoja tehokkaasti ilman, että 
käyttäjän liikkumisvapaus rajoittuu. Materiaali on lisäksi hengittävä ja takaa 
hyvän mikroilmaston.

Erityisen joustava Soft-therm-patja myötäilee makuutason kaikkia säätöjä. 
Elastisen päällyskerroksen lisäksi tätä tukee myös kylmävaahtomuovista val-
mistettu ydinkerros. Sen rei’itykset lisäävät liikkumismahdollisuuksia.

Z2 – Soft-therm-patja 
Hienojakoisella vyöhykerei’ityksellä

Kylmävaahtomuovi

Rhombo-flex®
Hienojakoinen ja erisyvyinen  
vyöhykerei’itys parantaa  
kylmävaahtomuovikerroksen  
joustavuutta.

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 12 cm    
Tilavuuspaino: 55 / 40 kg/m³; Kovuus/jäykkyys: 50N, 4,0 kPa

Rhombo-flex®Pelastuspatja

Fowler-asennossa Soft-therm-
patja takaa sen, että selkään, 
pakaroihin ja kantapäihin 
kohdistuva paine jakautuu  
huomattavasti tasaisemmin.

Kopfzone Schulterzone Lordosezone Beckenzone Oberschenkelzone Wadenzone Fußzone

*  Muut mitat saatavana 
tilauksesta
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TEMPUR®

Avonainen solukkorakenne
TEMPUR®-vaahtomuovi koostuu pallomaisista, avonaisista solukoista, jotka 
mukautuvat pysyvästi vartalon muotoon. Paine jakautuu siten tasaisemmin 
kuin perinteisessä polyuretaanissa, jonka epätasainen solukkorakenne ainoas-
taan lytistyy rasituksesta ja palautuu nopeasti ennalleen. 

Lämpötilaherkkä
TEMPUR®-vaahtomuovi reagoi käyttäjän kehon lämpötilaan ja painoon. 
Kehon osissa, joihin kohdistuu suurempi kuormitus, myös lämpötila nousee. 
Näissä kohdissa materiaali pehmenee. Solukot liikkuvat kehon muotoja myö-
täillen. Viileämmillä alueilla patja pysyy tukevampana.

Pienempi pistekuormitus
TEMPUR-MED® premium-patjan viskoelastinen solukkorakenne auttaa jaka-
maan paineen niin tasaisesti, että pistemäisiä kuormitushuippuja on huo-
mattavasti vähemmän kuin perinteisissä patjoissa. Lapaluihin, pakaroihin ja 
kantapäihin kohdistuva rasitus vähenee.

Muut patjat

TEMPUR®-vaahtomuovi on erityisen korkealaatuinen materiaali, joka takaa 
levollisen ja terveellisen unen. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintoviras-
to NASA kehitti materiaalin 1970-luvulla kuitenkin paljon dramaattisempaa 
käyttötarkoitusta varten: Uuden viskoelastisen vaahtomuovin tarkoituksena 
oli suojata ihmisiä lentokoneonnettomuuksissa. TEMPUR® pystyy suojaamaan 
ihmistä 3 metrin pudotuksessa, ja se palautuu alkuperäiseen muotoonsa jopa 
90 %:n puristumisasteesta.

Näiden ominaisuuksiensa ansiosta TEMPUR-MED®-patjaa pidetään nykyään 
premium-luokan patjana painehaavojen ennaltaehkäisyssä. Tämä patja sopii 
mitä parhaiten korkeisiinkin vaatimuksiin. Se sopii käyttöön teho-osastoilla 
sekä suojaa pitkäaikais- ja iäkkäämpiä potilaita. Hoivakodeissa nukkumismu-
kavuus TEMPUR-MED® premium-patjalla on vertaansa vailla.

Premium-patja

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 15 cm    
Tilavuuspaino: 85/37 kg/m³   Jäykkyys: 2,3/2,8–3,8 kPa

Pelastuspatja

*  Muut mitat saatavana 
tilauksesta
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Korkealaatuisen TEMPUR-MED® premium-patja sopii ihanteellises-
ti Stiegelmeyerin sairaalasänkyihin ja hoitovuoteisiin. Esimerkiksi 
Evario-sairaalasänkymme on erinomainen valinta teho-osas-
toille. Tämä kaikille osastoille sopiva sänky tukee intuitiivisella 
ohjauksellaan ja kaksiosaisella Protega-sivulaidallaan potilaan 
pikaista paranemista ja varhaista mobilisaatiota. Premium-pat-
jan tarjoaman turvan ja levollisen unen ansiosta voidaan taata 
kattava hoito. Myös tyylikäs Puro-sairaalasänkymme soveltuu 
erinomaisen puhtaustasonsa ansiosta käyttöön premium-patjan 
kanssa.

Hoivakodeissa Venta-, Elvido- ja Libra-vuodesarjamme lisäävät 
turvallisuutta, mukavuutta ja kodikkuutta. TEMPUR-MED® pre-
mium-patja vahvistaa näiden sänkyjen ja vuoteiden monia tukevia 
ja kuormitusta vähentäviä ominaisuuksia. Potilaat ja asukkaat 
nauttivat paremmasta elämänlaadusta ja saavat paremman suo-
jan painehaavoja vastaan. Potilaiden ja asukkaiden hyvinvoinnin 
myötä myös laitoksen ja hoivakodin kiinnostavuus lisääntyy.

Takaamme premium-patjan ydinosan muodonpitävyyden ja kestävyyden  
10 vuoden ajan. PU-päällisen takuu on 3 vuotta. Lisätietoja saa pyynnöstä.

Menetelmä:
Paine mitattiin 62 terveeltä tutkimushenkilöltä kymmenessä eri 
makuuasennossa kahdella patjalla.

Kysymykset:
Onko TEMPUR-MED®-patjan pistemäinen painekuormitus huomat-
tavasti alhaisempi sairaaloissa käytössä oleviin tavallisiin patjoihin 
verrattuna?
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisäksi selvittää, missä asen-
noissa vuoteessa makaavien henkilöiden ihoon kohdistuu vähiten 
painekuormitusta.

Tulokset ja päätelmät:
TEMPUR-MED®-patja vähentää 20–30 % painetta kaikissa eri ma-
kuuasennoissa sairaaloissa käytössä oleviin tavallisiin  
patjoihin verrattuna.

Asennon ja patjan vaikutukset painehaavojen kehittymiseen
Defloor, T. (2000). Asennon ja patjan vaikutus kontaktipintaan kohdistuvaan paineeseen. Applied Nursing Research, 13, 2–11.

Painetta vähentävien patjojen vaikutus painehaavoille alttiiden potilaiden  
kääntämistiheyteen
Defloor, T. De Bacquer, D. D. & Grypdonck, M.H. (2005). Painetta vähentävien patjojen vaikutus sellaisten geriatrisessa hoidossa olevien 
potilaiden kääntämistiheyteen, joilla on painehaavojen kehittymisen riski. International Journal of Nursing  
Studies, 42 (I): 37–46.

Istuma-asento: Potilaan istuessa on suositeltavaa käyttää puoliksi 
alas laskettua asentoa.

Makuuasento: Selkänojan ollessa kohotettuna 30 asteeseen (se-
mi-Fowler-asento) TEMPUR-MED®-patjaan kohdistuva maksipaine 
on kaikkein alhaisin.

Sivuttainen makuuasento: Jos potilas makaa TEMPUR-MED®-pat-
jalla patjan ollessa kallistettuna 30 asteen asentoon, pistemäinen 
painekuormitus on 30 % alhaisempi perinteiseen 90 asteen ma-
kuuasentoon verrattuna.

Vatsallaan makuu: Tämä asento on erittäin suositeltava  
TEMPUR-MED®-patjaa käytettäessä, mutta sen toteutus käytännös-
sä ei ole aina helppoa.

Tutkimustapa:
Kliininen tutkimus

Menetelmä:
11 eri hoivakodissa tarkkailtiin 4 viikon ajan yhteensä 838 sellaista 
asukasta, joilla oli todettu olevan suuri riski painehaavan kehitty-
miselle.

Kysymys:
Kuinka usein vanhustenhoidossa olevia potilaita on käännettävä 
painehaavojen ehkäisemiseksi?  
Tutkimuksessa vertailtiin TEMPUR-MED®-patjaa ja sairaaloissa 
käytössä olevaa tavallista patjaa. 

Tulokset:
•    Kääntäminen 2 tunnin välein potilaan maatessa tavallisella 

patjalla: 14,3 %:lle kehittyi painehaavoja

•    Kääntäminen 3 tunnin välein potilaan maatessa tavallisella 
patjalla: 24,1 %:lle kehittyi painehaavoja

•    Kääntäminen 4 tunnin välein potilaan maatessa  
TEMPUR-MED®-patjalla: 3 %:lle kehittyi painehaavoja

•    Kääntäminen 6 tunnin välein potilaan maatessa  
TEMPUR-MED®-patjalla: 15,9 %:lle kehittyi painehaavoja

Patjan ja vuoteen 
ihanteellinen yhdistelmä

Riippumattomat tutkimukset ja kliiniset tutkimukset

Laatu 
TEMPUR-MED® – taatusti pienempi painerasitus

T A K U U

10
:N

 VUODEN
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P1, P2 –  Ennaltaehkäisevät patjat  
Viskoelastisesta vaahtomuovista

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 16 cm    
Tilavuuspaino: 50/40 kg/m³   Kovuus/jäykkyys: 60N, 4,0 kPa

PelastuspatjaReuna-alue

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 14 cm    
Tilavuuspaino: 50/40 kg/m³   Kovuus/jäykkyys: 60N, 4,0 kPa

PelastuspatjaReuna-alue

Tuotevalikoimamme sisältää kaksi ennaltaehkäisevää patjaa. P1-mallin 7 cm:n paksuinen viskoelas-
tinen vaahtomuovikerros ja 16 cm:n kokonaiskorkeus auttavat erityisesti ehkäisemään painehaavoja. 
Hieman ohuemman P2-mallin ominaisuudet ovat yhtä korkealaatuiset.

Molemmissa malleissa on vahvistetut reuna-alueet, jotka tukevat ja turvaavat potilaan istuma-asen-
toa vuoteen reunalla tai liikkumista öisin vuoteessa. Patjan vahvistetut reunat estävät myös luisumi-
sen vuoteesta tai sivulaitaa vasten.

Molemmat ennaltaehkäisevät patjat voidaan toimittaa joustavalla PU-päällisellä tai pelastuspääl-
lisellä varustettuina. Pelastuspäällisen avulla patjan ja potilaan voi hätätapauksessa vetää ulos 
rakennuksesta.

Vuodepotilaita on suojattava aivan erityisesti jatkuvasta makuuasennosta aiheutuvalta painehaava-
riskiltä. Kaksikerroksiset patjat P1 ja P2 sopivat erinomaisesti painehaavojen hoidon tueksi. Patjat 
koostuvat kylmävaahtomuovista valmistetusta ydinkerroksesta ja viskoelastisesta vaahtomuovista 
valmistetusta ylemmästä kerroksesta. Ne myötäilevät kehon muotoja, takaavat paineen tasaisen 
jakautumisen sekä huolehtivat riittävästä ilmanvaihdosta. Patjan ja kehon väliin muodostuu hyvä 
mikroilmasto eikä lämpöä pääse kertymään. 

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Viskoelastisen vaahtomuovin edut

Kun viskoelastiseen vaahtomuoviin kohdistuu 
painetta tai kehon lämpöä, vaahtomuovi pehme-
nee ja myötäilee kehon muotoja.

Muista vaahtomuovityypeistä poiketen 
tämä materiaali pysyy muodossaan eikä 
pyri vastapaineen vaikutuksesta heti 
palautumaan alkuperäiseen muotoonsa. 
Patja tukee potilaita ja asukkaita siten 
pysyvästi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Suuret pistemäiset painekuormitukset ovat 
vähäisempiä.

Painautuminen viskoelastiseen vaahto-
muoviin vaimentaa liikkeitä ja saa aikaan 
miellyttävää lämpöä. 

*  Muut mitat saatavana 
tilauksesta
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Turvallisuuden tunne voi nopeuttaa toipumista sairaalassa. Hoivakodeissa 
sillä on korvaamaton merkitys, jotta asukkaat tuntevat olonsa kotoisaksi 
huoneessaan ja vuoteessaan. Mukavuuspatjamme tukee tätä tunnetta. Patjan 
hyvä mikroilmasto ja erityisen miellyttävät materiaalit myötävaikuttavat hy-
vänolontunteeseen.

C1-malli hemmottelee potilaita ja asukkaita 9 cm:n paksuisella kylmävaahto-
muovikerroksellaan ja 3 cm:n viskoosivaahtomuovikerroksellaan, joka myö-
täilee potilaan kehon muotoja parhaalla mahdollisella tavalla. Vaahtomuovin 
profiloidut vyöhykkeet johtavat kosteuden pois patjasta, joten patjan ydin 
tuulettuu paremmin. Patja takaa terveellisen ja kuivan nukkumisympäristön.

C1-malli on saatavana PU-päällisellä varustettuna.

Hyvin painavat tai painehaavoille alttiit potilaat ja asukkaat tarvitsevat sai-
raalassa erityistä hoitoa ja huolenpitoa. Stiegelmeyerin suuren kuormituksen 
kestävä patja auttaa siinä. Tehokas yhdistelmä korkealaatuisia materiaaleja 
tukee hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

S1-malli tarjoaa paljon mukavuutta jopa 240 kg:n painoisille potilaille. 16 cm:n 
paksuinen patja koostuu 3 kerroksesta: Rhombo-therm®-materiaalista val-
mistettu ylin kerros myötäilee kehon muotoja pistemäisesti ja myötävaikuttaa 
hyvänolontunteeseen. Keskimmäisessä kerroksessa oleva lujatekoinen ja 
kestävä kylmävaahtomuovi antaa patjalle tarvittavan vakauden. Hieman jous-
tavampi pohjakerroksen solurakenne puolestaan säätelee lämpöä ja kosteutta 
patjan ytimessä.

C1 – Mukavuuspatja  
Viskoelastisesta vaahtomuovista

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 12 cm    
Tilavuuspaino:   60/40 kg/m³   Jäykkyys: 2,8/4,0 kPa

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97/100/120 x 200 x 16 cm    
Tilavuuspaino: 80/60/50 kg/m³   Jäykkyys: 2,6/9,0/5,0 kPa

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Kylmävaahtomuovin edut
Kylmävaahtomuovi koostuu muiden vaah-
tomuovityyppien tavoin polyeetteristä sillä 
erolla, että se valmistetaan ilman lämmönmuo-
dostumista. Se on elastisempaa, ja avonaisen 
solukkorakenteensa ansiosta se läpäisee ilmaa 
vieläkin paremmin kuin viskoelastinen vaahto-
muovi.

Kylmävaahtomuovi myötäilee kehon muotoja, 
mutta palautuu nopeasti alkuperäiseen muo-
toonsa potilaan tai asukkaan liikkuessa. Tämä 
aktiivinen palautumiskyky edistää potilaan 
liikkuvuutta asettamatta sille mitään esteitä. 
Kylmävaahtomuovipatjat vähentävät selkäran-
kaan, nikamien välilevyihin ja niveliin kohdistu-
vaa kuormitusta. Ne ehkäisevät selkävaivoja ja 
lisäävät hyvinvointia.

Kylmävaahtomuovin hyvät ilmanvaihto-omi-
naisuudet takaavat kuivan ja puhtaan mikroil-
maston.

S1 – Suuren kuormituksen kestävä patja  
Kylmävaahtomuovista

*  Muut mitat saatavana 
tilauksesta

*  Muut mitat saatavana 
tilauksesta
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RATKAISEVASTI PAREMPI 

Vahvistettujen  
reuna-alueiden edut
Ilman vahvistettuja reuna-alueita patja voi 
jäädä lyttyyn kuormituksen vaikutuksesta. 

Vahvistetut reuna-alueet parantavat patjan 
tukevuutta ja potilaan turvallisuutta vuo-
teesta noustaessa sekä estävät makuuasen-
nossa tahattoman luisumisen sivulle.

Stiegelmeyerin yleispatjat sopivat käyttöön lähes kaikilla hoidon alueilla. 
Nämä yhdestä 12 cm:n paksuisesta vaahtomuovikerroksesta valmistetut pat-
jat takaavat erityisen hyvän makuumukavuuden.

U1-malli on valmistettu polyeetteristä. Materiaalin avoin solukkorakenne tar-
joaa erinomaiset ilmanvaihto-ominaisuudet ja johtaa kosteuden pois erittäin 
hyvin. Patja voidaan toimittaa PU- tai pelastuspäällisellä varustettuna.

U2-malli on valmistettu polyeetterivaahtomuovista. Patjan alapuolella olevien 
urien ansiosta se sopii erityisen hyvin sairaalasängyn tai hoitovuoteen neli-
osaiseen makuutasoon. Joustavan ja kestävän PU-päällisen lyhyellä sivulla 
sekä molemmilla pitkillä sivuilla on piilotetut vetoketjut. 

U1, U2 – Yleispatjat 
Kylmävaahtomuovista

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 12 cm    
Tilavuuspaino: 40 kg/m³   Jäykkyys: 4,1 kPa

Mitat (L x P x K)*: 87/90/97 x 200 x 12 cm    
Tilavuuspaino: 40 kg/m³   Jäykkyys: 4,2 kPa

Vahvistetuilla reuna-alueilla varustettujen patjojen  
materiaalit ja rakenne:
1   Viskoelastinen vaahtomuovikerros
2   Kylmävaahtomuovikerros
3    10 cm:n levyinen vahvistettu reuna-alue

Pelastuspatja

Hoitoa tarvitsevien henkilöiden patjojen tulee olla sivuilta erittäin tukevia. Kun 
potilas nousee sängystä tai istuu sängyn reunalla, patja ei saa joustaa hallitse-
mattomasti eikä patjan muoto saa muuttua, sillä muutoin potilas voi horjahtaa. 
Myös sängyssä kääntyessään potilaat tarvitsevat tukea. 

Ennaltaehkäisevien patjojen ja Sky-therm®-patjojen molemmilla sivuilla olevat 
10 cm:n levyiset vahvistetut reuna-alueet tarjoavat tähän ratkaisun. Näillä alueilla 
materiaali on huomattavasti jäykempää. Tukevat reunat edistävät potilaan oma-
toimista liikkumista ja helpottavat esim. tuoliin siirtymistä. Tämän ansiosta nämä 
patjat ennaltaehkäisevät merkittävästi sängystä putoamista.

Vahvistetut reuna-alueet  
antavat suojaa ja edistävät liikkuvuutta

*  Muut mitat saatavana 
tilauksesta
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Kun on tosi kyseessä, pelastuksen on tapahduttava nopeasti. Var-
sinkin hoivakodeissa tämä on ongelma, koska useimmat hoivako-
din asukkaista ovat vuodepotilaita ja siten liikuntakyvyttömiä. 

Aikaisemmin käytettyihin pelastuslakanoihin verrattuna pelastus-
patjojen edut ovat huomattavat. Ne säästävät aikaa ja ovat käytän-
nölliset. Tässä Stiegelmeyerin tuotteessa pelastuslakana ja patjan 
päällinen yhdistyvät täydellisellä tavalla. Näin pelastuslakana on 
periaatteessa kiinteä osa patjaa. Tämä mahdollistaa evakuointiti-
lanteessa sen, että pelastettava henkilö saadaan turvallisesti pois 
vaara-alueelta. 

Kestävän ja kitkattoman pohjan ansiosta pelastuspäällistä on 
pelastustilanteessa helppo vetää lattiaa, laattalattiaa, kokolat-
tiamattoa ja portaita pitkin, ja näin pelastettava henkilö saadaan 
nopeasti pois vaara-alueelta. Suuret hihnakahvat patjan jokaisella 
sivulla tuovat käyttöön joustavuutta ja kestävät suurta kuormitus-
ta. 2 vyön avulla pelastettava henkilö voidaan kiinnittää turvalli-
sesti evakuointia varten. Samalla vyöt vetävät patjan U-muotoon, 
mikä suojaa siirrettävää henkilöä.  
Evakuointia helpottavat osat ovat kiinnitetty kiinteästi patjaan, 
mikä ansiosta ne eivät pääse liikkumaan eivätkä irtoa. Näin henki-
lökunta voi keskittyä täysin pelastamiseen.

Terveydenhuollon alalla käytettävien patjojen on täytettävä erityisen korkeat hygieni-
avaatimukset. Polyuretaanilla (PU) pinnoitetut päälliset ovat kuin luotuja tähän tar-
koitukseen. Ne ovat erittäin helppohoitoisia ja hengittäviä. Materiaali hylkii bakteereja, 
viruksia, pölypunkkeja, kehon nesteitä ja eritteitä sekä rasvaa ja kestää tavanomaisia 
desinfiointiaineita. Näin päällinen suojaa patjaa kaikissa tilanteissa, mikä takaa patjan 
pitkän käyttöiän. 

Pelastuspäällisen avulla vuodepotilaat ja liikuntakyvyttömät potilaat voidaan siirtää 
hätätapauksessa nopeasti turvaan. Pelastuspäällisessä on integroidut kiinnitysvyöt ja 
kanto-/vetokahvat sekä alapuolella liukuvaa materiaalia olevat nauhat. Näin hoitoa 
tarvitseva voidaan kantaa tai vetää patjan kanssa. Päällisen yläpuoli on PU-pinnoitettua 
neulosta ja alapuoli polyesterikangasta. Päällisen 3 sivulla on piilotettu vetoketju. Päälli-
sille on myönnetty Öko-Tex Standard 100 -sertifikaatti. Ne voi pestä jopa 70 tai 90 °C:ssa ja 
puhdistaa sterilointikoneessa, ja myös rumpukuivaus on sallittu. 

Tarkat tiedot löytyvät teknisestä tiedotteesta.

Pelastuspäälliset  
Nopeasti turvaan

Hygienia ja suoja
Innovatiiviset päälliset

2 vyötä pitävät potilaan 
paikallaan evakuointitilan-
teessa.

Alapuolella olevat nauhat 
liukuvasta materiaalista hel-
pottavat patjan vetämistä.

Patja on varustettu sivuilla 
olevilla kanto-/vetokah-
voilla.

Integroitujen vöiden avulla 
patja on helppo nostaa pois 
sängystä.
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C1 S1 U1 U2

Mitat (L x P)1)
87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm 

100 x 200 cm 
120 x 200 cm

87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

Korkeus 12 cm 16 cm 12 cm 12 cm

Rakenne

3 cm:n paksuinen 
viskoelastinen 

vaahtomuovi, 9 cm:n 
paksuinen kylmä-

vaahtomuovi 

4 cm:n paksuinen 
Rhombo-therm® 

-kerros, 2 x 6 cm:n 
paksuinen kylmä-

vaahtomuovi 

12 cm:n paksuinen 
PU-vaahtomuovi 

12 cm:n paksuinen 
PU-vaahtomuovi

Tilavuuspaino 60/40 kg/m3 80/60/50 kg/m3 40 kg/m3 40 kg/m3

Jäykkyys 2,8/4,0 kPa 2,6/9,0/5,0 kPa 4,1 kPa 4,2 kPa

PU-Päällinen ✓ ✓ ✓ ✓

Integroitu pelastuspäällinen – – O –

Vahvistetut reuna-alueet – – – –

 

Stiegelmeyerin patjoja voi käyttää kaikissa vakiomallisissa sairaalasängyissä 
ja hoitovuoteissa. Innovatiivisten ominaisuuksiensa vuoksi ne sopivat kuiten-
kin parhaiten Stiegelmeyerin sänkyihin ja vuoteisiin. Patjat ja sängyt/vuoteet 
on sovitettu tarkasti yhteen huolella tehtyjen testien perusteella. 

Tämä koskee esimerkiksi erilaisia sivulaitajärjestelmiä.  
Standardien mukaan patjan ja sivulaidan välinen etäisyys ei saa olla liian 
suuri: testikeila ei saa pudota välitilaan, vaan sen on jäätävä välitilan päälle 
(ks. kuva). 

Patjamme on niin ikään suunniteltu tarkasti yhteensopiviksi Stiegelmeyerin 
valmistamien sänkyjen pidennysosien ja lisäpehmusteiden kanssa. Näin 
makuumukavuus on taattu myös pitkille ihmisille. Kuten usein, tuotteiden 
hankinta yhdeltä valmistajalta on paras ratkaisu, josta kaikki hyötyvät.

Tilavuuspaino
Tilavuuspaino ilmoittaa, paljonko yksi kuutiometri 
vaahtomuovia painaa. Esim. RG50 tarkoittaa siten 
50 kilogrammaa yhtä kuutiometriä kohti. Suuri 
tilavuuspaino pidentää patjan käyttöikää.

Terveysominaisuudet
Patjoissamme käytetyt vaahtomuovit ja PU-pääl-
lismateriaalit ovat myrkyttömiä OEKO-TEX® 
STANDARD 100 -sertifikaatin luokan 1 raja-arvojen 
mukaisesti. 

Jäykkyys
Jäykkyys on paine, joka tarvitaan siihen, että 40 % 
vaahtomuovista painautuu kasaan. Se ilmoitetaan 
kilopascaleina (kPa) tai Newtoneina (N). Mitä  
alhaisempi jäykkyys on, sitä pehmeämpi vaahto-
muovi on.

Patjan päällinen
Laadukkaiden patjojemme päälliset ovat pestäviä ja 
myrkyttömiä. Patjoissa käytetään PU-päällisiä, jotka 
ovat Ökö-Tex Standard 100 -sertifikaatin mukaisia. 

Painehaavojen ennaltaehkäisy
Patjamme takaavat paineen tasaisen jakautumisen 
asentoa vaihdettaessa ja ovat siten erinomainen 
apu jopa korkean painehaavariskin omaaville 
potilaille kuten myös kaikenlaisessa painehaavojen 
hoidossa (vaiheet I–IV).

Sivulaita ja patja  
Paras yhdistelmä yhdeltä valmistajalta

 ✓= vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana      1) Muut mitat saatavana tilauksesta

Tekniset tiedot
Sky-therm® Soft-therm TEMPUR®- 

Premium P1 P2

Mitat (L x P)1)
87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

87 x 200 cm 
90 x 200 cm 
97 x 200 cm

Korkeus 15 cm 12 cm 15 cm 16 cm 14 cm

Rakenne

Ydinkerros kylmä-
vaahtomuovia, 

päällyskerroksena 
Sky-therm®, erivah-

vuisia

2 cm:n paksuinen 
Soft-therm-kerros

10 cm:n paksuinen 
kylmävaahtomuovi

7 cm:n paksuinen, 
viskoelastinen TEM-
PUR®-vaahtomuovi
8 cm:n paksuinen 

kylmävaahtomuovi  

7 cm:n paksuinen 
viskoelastinen vaah-

tomuovi,  
9 cm:n paksuinen 

kylmävaahtomuovi  

5 cm:n paksuinen 
viskoelastinen vaah-

tomuovi,
9 cm:n paksuinen 

kylmävaahtomuovi
Tilavuuspaino 40/40 kg/m3 55/40 kg/m3 85/37 kg/m3 50/40 kg/m3 50/40 kg/m3

Kovuus/jäykkyys 2,0/4,0 kPa Päällyskerros 50 N,
ydinkerros 4,0 kPa 2,3/2,8–3,8 kPa Päällyskerros 60 N,

ydinkerros 4,0 kPa
Päällyskerros 60 N,
ydinkerros 4,0 kPa

PU-Päällinen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Integroitu pelastuspäällinen O O – O O

Vahvistetut reuna-alueet ✓ – – ✓ ✓

Tilavuuspaino

Terveysomi-
naisuudet

Jäykkyys

Patjan
päällinen

Painehaavojen
ennaltaehkäisy

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Selkeät edut

1    Makuutaso
2    Patja
3    Testikeila
4    Sivulaita

•    Patjan ja sivulaidan välisen etäisyyden tulisi 
olla mahdollisimman pieni.

•     Testikeilan on jäätävä välitilan päälle.
•    Valmistamamme patjat ja sängyt/vuoteet  

on suunniteltu tarkasti yhteensopiviksi.
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Arvojen noudattaminen
Yrityksemme perustettiin Herfordissa 
vuonna 1900, ja se on vielä tänäkin päivänä 
perheyritys. Kunnioitus ja vastuullisuus 
asiakkaitamme, työntekijöitämme ja 
yhteistyökumppaneitamme kohtaan 
muodostavat perustan päivittäiselle työl-
lemme. Näihin arvoihin ja pitkäaikaiseen 
kokemukseemme perustuen tarjoamme 
asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, 
ratkaisuja ja palveluja hoidon ja terveyden 
tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden kehittäminen
Voidaksemme reagoida terveydenhuollon ja 
hoitoalan nopeisiin muutoksiin kehitämme 
kaikki tuotteemme itse. Tavoitteenamme on 
tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuu-
den hoitoon. Olemalla jatkuvassa kanssa-
käymisessä asiakkaidemme kanssa voimme 
tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän 
arjessaan. Toteutamme huomisen trendejä 
jo tänään – tätä menestyksekästä perinnettä 
jatkamme myös tulevaisuudessa.

Stiegelmeyer-ryhmä on kansainvälinen kumppanisi sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä  
Burmeier-merkillään kotihoidon alalla. Tuemme asiakkaitamme käytännönläheisillä tuotteilla, 
ratkaisuilla ja palveluilla, joita kehitämme koko ajan edelleen. 

Ammattitaitomme •   Perustettu vuonna 1900 ja edelleen perheomistuksessa 
•   Koko maailmassa yli 1100 työntekijää 
•   Kaikkien päätuotteiden valmistus omissa tuotantolaitoksissa 
•   Tuotekehitys ja tuotanto Saksassa 
•   Huolto, koulutus ja prosessien optimointi asiakkaan tiloissa
•   Kansainväliset sertifioinnit ja vienti yli 60 maahan
•    Myyntiyhtiöt Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, Puolassa,  

Ranskassa ja Suomessa 

Tuotemerkkimme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen
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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
16 Avenue de l'Europe · Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
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


