
RATKAISEVASTI PAREMPI

Mukavuutta ja turvallisuutta pienille potilaille

L a st e n  j a  n u o r t e n  s ä n g y t

EN 50637  
-standardin 
mukainen
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Lapsille ja nuorille sairaalassaoloon liittyy usein pelkoa ja stressiä. 
Jotkut nuoret potilaat ovat levottomia ja aktiivisia, minkä vuoksi 
lastensängyille asetetaan korkeita vaatimuksia. Niiden on oltava 
niin mukavia ja miellyttäviä, että lapsi ei heti kaipaa omaa sänkyä. 
Iloinen ja kodinomainen tunnelma rauhoittaa ja edistää pikaista 
toipumista. Lisäksi sänkyjen on oltava turvallisia sekä kestettävä 
korkeita kuormituksia. Uudessa eurooppalaisessa standardissa 
EN 50637, joka tuli voimaan elokuussa 2020, lasten ja nuorten 
sänkyjä koskevia turvallisuusmääräyksiä on tiukennettu entises-
tään. Stiegelmeyerin uudet mallit täyttävät kaikki vaatimukset 

sekä tarjoavat lapsille ja heidän tarvitsemaa tukea ja turvaa 
sairaalassaolon aikana. 

Iloisen värikkäissä Cuddle-lastensängyissä pikkupotilaat toipuvat 
mielellään. Samalla vuode tarjoaa korkean vaatimustason 
mukaisen hoidon ja helpottaa hoitajien työtä. Nuorille tarkoitetus-
sa Seta pro junior -sängyssä yhdistyvät kaikki perinteisen 
Seta-sarjan vahvuudet, ja se on sarjan ensimmäinen pediatriseen 
hoitoon tarkoitettu malli. Uusinta tekniikkaa ja parasta laatua 
myös pienten potilaiden hoitoon.

Lastensängyt 
Hoivaa lapsille ja nuorille

Cuddle
Lasten sänky
•     Sopiva lapsille, joiden pituus on enintään 125 cm

•     Turvallinen kuormitettavuus enintään 100 kg

•     Trendelenburg- ja Anti-trendelenburg asento enintään 12°

•     Sivulaidan turvakorkeus enintään noin 80 cm 

Sivu 4

Seta pro junior
Nuorten sänky
• Sopiva lapsille, joiden pituus on enintään 155 cm

•  Makuutason koko 78 x 180 cm

•  Korkeudensäätöalue 35−91 cm

•  Yhtenäinen sivulaita on kiinnitetty tukevasti päätyihin 

Sivu 6

 4 Cuddle 

 6 Seta pro junior

 9 Varustelu ja tekniset tiedot

 11  Stiegelmeyer-ryhmä

Sisältö
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Nesteenantotelineen ja happipulloteli-
neen pidikkeet kiinnitetään pääpuolen 
päätyyn.

Ohjausyksiköllä ohjataan selkänojaa 
ja korkeudensäätöä noin 70–111 cm:n 
alueella. 

Tarvikekisko on saatavana optiona 
laitteiden varmaa kiinnitystä varten.

Optiona saatava virtsa- ja dreenipussien 
pidike takaa varman ja hygieenisen 
kiinnityksen.

Värit

Keltainen 612 Vihreä 662 Sininen 840

Cuddle-lastensänkymme välittää turvallisuuden tunnetta ja 
iloista tunnelmaa. Sen kirkkaat värit ja sulavalinjainen muotoilu 
muistuttavat lapsia puoleensa vetävää puuhalinnaa. Läpikuulta-
vasta polykarbonaatista tai alumiinitangoista valmistetut korkeat 
sivulaidat takaavat turvallisen suojan, ja niiden sileät pinnat 
estävät levottomien potilaiden kiipeilemisen. Vankka runko kestää 
vaivattomasti epätasaistakin kuormitusta. Selkeä ja lukittava oh-
jausyksikkö sekä keskuslukituksella varustetut pyörät helpottavat 
hoitajien työskentelyä.

•   Soikionmuotoiset aukot päätylevyissä mahdollistavat  
valvontalaitteiden johtojen, dreenien ja letkujen läpiviennin. 

•  Yhtenäiset ja tasaiset pinnat helpottavat puhdistusta.
•   Valikoima sisältää kolme iloista värivaihtoehtoa, joten sängyn 

muovielementit voidaan sovittaa sisustuksen mukaan.

Monipuolinen lisävarusteiden valikoima takaa pikkupotilaiden parhaan mahdollisen 
hoidon.  Laitteiden kiinnittämiseen tarkoitettujen tarvikekiskojen, vakaiden nesteenanto-
telineiden ja dreenipussien pidikkeiden ansiosta sänky sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin. 
Myös sängyn yleisilmeen osalta on lukuisia yksilöllisiä vaihtoehtoja: lämpimän keltainen, 
raikas ruohonvihreä ja eloisa merensininen luovat viihtyisän tunnelman ja mahdollistavat 
sointuisan yleisilmeen osaston värien kanssa.

Cuddle
Sänky edistää toipumista ja poistaa pelkoja

Cuddle-malli sopii lapsille, joiden pituus on enintään 125 cm. 
Sähkösäätöinen malli on helppo käyttää.

Ohjausyksikkö sijaitsee turvallisesti 
lukittavassa lokerossa jalkopään 
päädyssä.

Pehmeätoimisella mekanismilla 
sivulaidat lasketaan nopeasti ja 
turvallisesti. Läpikuultavan materiaalin 
ansiosta potilailla on esteetön näkyvyys 
ympäristöön.

Sivulaidan lukitusnappia suojaa  
erillinen peitelevy.

Pääpuolen ja jalkopäädyn  
polykarbonaattilisäosat voidaan  
poistaa helposti käsin lukon  
avaamisen jälkeen.
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Seta Seta brevo

Seta linoSeta lino Seta brevo linoSeta brevo lino

193 cm 93 cm

180 cm 78 cm

35
-9

1 
cm

Myös lisälaitteissa – kuten kohottautu-
mistelineessä ja tarttumiskahvassa – 
Stiegelmeyer on huomioinut standardi-
en mukaisen suojan ja mukavuustason 
potilaille.

Seta pro junior -mallissa yhtenäinen 
sivulaita on integroitu suoraan päätyi-
hin. Siten se on erityisen lujatekoinen ja 
kestää hoidon arjen vaatimukset.

Seta pro junior -mallissa on useita älykkäitä 
yksityiskohtia, jotka ovat uuden standardin 
mukaisia. Sängyn rungon suojaesteet takaa-
vat, että pienet potilaat eivät pääse mistään 
liukumaan sängyn rakenteisiin eivätkä voi jäädä 
puristukseen.

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Uuden standardin 
takaama turvallisuus

Lapset ja nuoret kaipaavat sairaalassa erityisesti turvallisuuden 
tunnetta – ja tarvitsevat tilaa kehittyä. Seta pro junior -malli paran-
taa viihtyisyyttä ja edistää siten osaltaan pikaista toipumista. Sen 
makuutasossa on runsaasti tilaa tilaa niin lapsille kuin teineillekin, 
minkä lisäksi sitä on helppo siirtää ahtaammissakin tiloissa. Juni-
or-malli on täysin moottoritoimisesti säädettävissä, ja se tarjoaa 
saman mukavuustason kuin aikuisille tarkoitettu Seta pro -malli. 
Pitkä yhteinäinen sivulaita suojaa putoamiselta sekä on tukeva on
helppokäyttöinen.

•    Sen ulkomitat 93 x 193 cm sopivat myös pieniin tiloihin
•    35–91 cm:n korkeudensäätöalue takaa hyvän työergonomian
•    Yhtenäiset, pääpuolen ja jalkopään päätyihin integroidut  

sivulaidat takaavat parhaan mahdollisen suojan
•    Makuutason osien irrottaminen on estetty
•    Käsiohjainta ja ohjausyksikköä voidaan säilyttää lukittavassa 

kotelossa makuutason alla.

Seta pro junior
Nuorten sänky

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:
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Varusteet ja optiot

Pääpuolen päädyn rullat suojaavat seinää ja sänkyä vaurioilta.

Pienten sormien jääminen puristukseen estetään lukitsemalla lisävarustepidike magneettilukolla, 
kun se ei ole käytössä. Muulloin lisävarustepidike helpottaa potilaiden hyvää hoitoa.

Optiona saatava käsiohjain voidaan tarvittaessa lukita säilytyslokeroon.

Ulkopuolinen kohottautumisteline helpottaa  
potilaan hyvää hoitoa.

Vuodevaatetason voi työntää sängyn alle ja lukita, jolloin ohjausyksikön käyttö voidaan estää.

Seta pro junior Cuddle

Sivulaidat

Yhtenäiset, pitkät sivulaidat ✓ –

Sivulaita läpikuultavaa polykarbonaattia – ✓

Sivulaita alumiinitangoista – O

Sivulaitojen suojattu vapautusmekanismi – ✓

Päätyelementit

Base-pääty, ei irrotettavissa ✓ –

Irrotettavat lisäosat iskunkestävää ja läpikuultavaa polykarbonaattia – ✓

Perusvärit

Kristallinvalkoinen NCS S0500N ✓ -

Alumiinia muistuttava RAL 9006 O ✓

Puhdistus, suojausluokka

Manuaalinen puhdistus, IPX6 ✓ ✓

Makuutasot

Hygiene-makuutaso, PP, 4-osainen ✓ –

Hygiene-makuutaso, PP, leposidekiinnitysmahdollisuus, 4-osainen O –

HPL-makuutaso, 2-osainen – ✓

Selkänojan nopea hätälaskutoiminto ✓ ✓

Puskurirullat törmäyssuojalla

4 muovista, suojaa pysty-/vaakasuunnassa ✓ –

4 universal-mallia, suojaa pysty-/vaakasuunnassa O –

2 universal-mallia pääpuolen päädyssä, 2 muovista jalkopäässä O –

Pyörät

Integraalipyörä Ø 150 mm ✓ –

Steinco-kaksoispyörä Ø 150 mm O –

Kaksoispyörä Ø 125 mm – ✓

Pyörien keskuslukitus ✓ ✓

Sähköä johtava pyörän pinnoite

1 pyörä ✓ ✓

2 pyörää O –

4 pyörää O –

Lukituspoljin

2 muotoon valettua ja kromattua ✓ –

2 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein O –

4 muotoon valettua ja kromattua O –

4 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein O –

4 kpl erikoismuovia, värikoodein – ✓

Ohjauspyörän sijainti

Pääpuolen pääty, oikealla ✓ ✓

Pääpuolen pääty, vasemmalla O –

Jalkopään pääty, oikealla O –

Jalkopään pääty, vasemmalla O –

Hallintalaitteet

1 vakiokäsiohjain, ml. 2 lukittavaa lokeroa O –

1 vakiokäsiohjain, ml. 2 lukittavaa lokeroa O –

1 LCD-käsiohjain, ml. 2 lukittavaa lokeroa O –

Ohjausyksikkö lukittavassa vuodevaatetasossa ✓ –

Ohjausyksikkö, valaistu, lukittavissa jalkopään päädyssä – ✓

 

 ✓= vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana
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Seta pro junior Cuddle

Muut varusteet

Tarvikekisko, pääpuolen pääty O O1)

Vuodevaatetaso, lukittavissa, ml. ohjausyksikkö ✓ –

Ohjausyksikön laatikko jalkopään päädyssä, lukittavissa – ✓

Laskutasot rungossa – ✓

Erikoisvarusteet 2)

Nesteenantotelineet 2 koukulla – O

Nesteenantotelineet 4 koukulla O O

Happipullojen pidike – O

Virtsa- ja dreenipussien pidike O O

Patja vedenkestävällä päällisellä O O

Elektroniset varusteet

Pyörien lukituksen äänimerkki O –

Valaisin makuutason alla O ✓

Kulmamittari LCD-käsiohjaimessa O –

Akku

Lyijyakku ✓ O1)

Litiumioniakku O -

 

Seta pro junior Cuddle

Mitat ja painot 

Ulkomitat (L x P tai L x P x K) 92,8 x 193 cm 86,4 x 162,5 x 157,2 cm

Makuutaso (patjan koko) 78 x 180 cm 72,5 x 132,6 cm

Makuutason osien mittajakauma Noin 77– 17 – 30 – 44 cm 47,6  – 85 cm

Selkänojan erikoisliukumekanismi 10 cm –

Turvallinen kuormitettavuus 175 kg 100 kg

Vapaa tila sängyn alla 16,9 cm 14,5 cm

Kokonaispaino noin 155 kg noin 137 kg

Sivulaitojen turvakorkeus (kohotettuna) 36,5 cm 80,4 cm

Sivulaitojen turvakorkeus (laskettuna) – 25,3 cm

Sivulaitojen turvakorkeus (kohotettuna, makuutaso korkeimmassa asennossa) 36,5 cm 40,4 cm

Säätöalueet

Kallistus Trendelenburg-asentoon 17° 12°

Kallistus Anti-Trendelenburg-asentoon 17° 12°

Makuutason korkeus Noin 35−91 cm 70,7–110,7 cm

Selkänojan säätökulma 70° 70°

Reisituen säätökulma  35° –

Suoran jalan kohotuskulma 16° –

 ✓= vakio      o = optio      – = ei saatavana      1) Saatavana vain normikisko + akku -paketissa       2) Muita varusteita Seta pro junior -malliin voi tiedustella

Tekniset tiedot

Värivalikoima
Stiegelmeyer-tuotevalikoima sisältää lukuisia pintavaihtoehtoja, jotka helpottavat Seta 
pro junior -mallin mukauttamista yksilöllisen sisustuskonseptisi mukaan.

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 työllemme. Näihin 
arvoihin ja pitkäaikaiseen kokemukseemme perustuen tarjoam-
me 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. Tavoitteenam-
me on tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuuden hoitoon. 
Olemalla jatkuvassa kanssakäymisessä asiakkaidemme kanssa 
voimme tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän arjessaan. 
Toteutamme huomisen trendejä jo tänään – tätä menestyksekäs-
tä perinnettä jatkamme myös tulevaisuudessa.

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

•   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 

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen

Tuotemerkkimme

Ammattitaitomme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Yksilölliset kalusteet

Huolto



stiegelmeyer.com

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

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

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

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

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

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

Asiakaspalvelun yhteystiedot verkkosivuillamme: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner


