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Vuoteet psykiatriseen hoitoon

Classiko 
• Korkeudensäätö: 
 40–80 cm

 
 - mekaaninen vuode 
 - makuutaso 90 x 200 cm 
 - turvallinen kuormitettavuus 225 kg  
 -  yhtenäiset sivulaidat
 -  helppo säätää hydraulisella  

pumppupolkimella 

Sivu 6

Carino 
• Korkeudensäätö: 
 ilman korkeudensäätöä

 
 - makuutaso 90/100 x 200 cm 
 -  kaksiosainen makuutaso
 -  manuaalisesti säädettävä selkänoja
 -  vahvistettu puukotelointi kestää  

erityistä kuormitusta 

Sivu 4

Elvido rega 
• Korkeudensäätö: 
 n. 39−80 cm

 
 - mekaaninen vuode 
 -  erinomainen kestävyys
 -  helppo säätää hydraulisella  

pumppupolkimella 

Sivu 8

           Elvido vervo 
• Korkeudensäätö: 
 n. 25−80 cm

 
 -  sähkötoimisesti säädettävä vuode
 -  matala vuode tarjoaa turvallisuutta 

ilman liikkumisvapautta rajoittavia 
toimenpiteitä

 -  OpenBus-tekniikka Out-of-Bed-järjes-
telmän asennusta varten

  

Sivu 9

Turvallisuuden tunne, huolenpito ja helppo käyttö jopa  
haastavissa tilanteissa – nämä vaatimukset koskevat psykiatrian 
laitoksissa käytettäviä vuoteita. Niiden on jopa muita  
 lääkinnällisiä laitteita paremmin kestettävä fyysistä kuormitusta,  
jotta potilaat ja hoitajat ovat suojattuja loukkaantumisilta.  
Sähkömoottorittomat vuoteet ovat tavallista turvallisempia,  
mutta vuoteiden mekaaninen käyttö ei saa missään tapauksessa 
olla vaivalloista. Tärkeintä on, että vuoteiden mukavuudella ja  
kodinomaisuudella on potilaisiin suotuisa vaikutus.  
Stiegelmeyerilla on näihin vaatimuksiin vakuuttavia ratkaisuja. 
Tutustu, miten sairaala- ja hoivaympäristöön räätälöidyt sänky- ja 
vuodemallimme helpottavat työskentelyä.   

Tuotevalikoimamme sisältää sänkyjä ja vuoteita
•  vaikean masennuksen hoitoyksiköihin
•  lasten- ja nuorisopsykiatrian osastoille
•  yleispsykiatrian avohoitoyksiköihin
•  sisätautien ja psykiatrian yhteishoitoyksiköihin
•  vanhuspsykiatrian yksiköihin
•  psykiatrian akuutti- ja päivystysosastoille
•  oikeuspsykiatrian yksiköihin.

Puro 
• Korkeudensäätö: 
 32−91 cm (pyöristä riippuen)

 
 -  sähkötoimisesti säädettävä vuode
 - ulkomitat 103,5 x 218,5 cm 
 -  LCD-käsiohjain, jossa vain 3 painiketta 

ja valaistu näyttö
 -  digitaaliset valvontajärjestelmät  

saatavana lisävarusteena
 -  saatavana erilaisia psykiatriseen  

hoitoon tarvittavia lisävarusteita 

Sivu 11

Seta pro 
• Korkeudensäätö: 
 32−91 cm (pyöristä riippuen)

 
 -  sähkötoimisesti säädettävä vuode
 - makuutaso 90 x 200 cm 
 - yhtenäiset sivulaidat  
 -  ergonomisesti ihanteellinen  

työskentelykorkeus
 -  erinomainen puhtaustaso 

 
 

Sivu 10

Deka 
• Korkeudensäätö: 
 43–83 cm

 
 - mekaaninen vuode 
 - makuutaso 90 x 200 cm 
 - erikoiskiinnitetyt osat  
 -  vuode saatavana ilman  

korkeudensäätöä 
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Stiegelmeyerin  
erikoissängyt

Yrityksen 120-vuotisen historian 
aikana Stiegelmeyer on vaikuttanut 
ratkaisevasti sairaaloissa ja hoito-
kodeissa käytettävien sänkyjen ja 
vuoteiden kehitykseen. Olipa kyse 
potilaiden liikkuvuuden edistämi-
sestä, konepesusta tai modernista 
käytöstä, vuoteemme asettavat uusia 
mittapuita. Lujatekoiset, turvalliset ja 
hygieeniset tuotteemme ovat täysin 
luotettavia myös psykiatrisen hoidon 
alalla.
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Carino
Carino-hoitovuode sopii moniin käyttötarkoituksiin. Se parantaa 
elämänlaatua niin nuorisopsykiatriassa kuin myös psykosomaatti-
sissa hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja asuntoloissa.

Carino-vuode vakuuttaa erinomaisella hinta-laatusuhteellaan ja 
yksilöllisillä varustelumahdollisuuksillaan. Sen tukeva, metal-
lista valmistettu makuutaso kestää vaivatta monia käyttöjaksoja. 
Makuutaso on saatavana 90 cm:n ja 100 cm:n levyisenä ja pitkille 
ihmisille vuoteeseen on saatavana myös pidennysosa.

Carino-vuoteen vakiovarusteet
•   Kaksiosainen makuutaso, manuaalisesti säädettävä selkänoja
•   Nojat ja tuet helposti puhdistettavin metallisälein
•   Selkänojan säätömahdollisuus n. 30°:seen asti
•    Puupinta valittavissa Stiegelmeyerin Wodego-mallistosta
•   Kromipintaiset jalat
•    2 kiinnitysholkkia pääpuolen päädyssä kohottautumistelineelle/

lukuvalolle

Mikäli psykiatrian laitoksissa hoidettavat potilaat tai asuvat asukkaat eivät tarvitse perinteistä hoitoa, pääsy potilaan tai asukkaan  
luokse ei ole välttämätöntä vuoteen jokaiselta sivulta. Kodikkaalla korotetulla sivupaneelilla varustettu Carino-vuode luo turvallisen 
ilmapiirin ja tarjoaa potilaalle oman tilan. 

Carino 
Joustava vuode nuorisopsykiatriaan 

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Lukuisten eri mallisten pääpuolen ja jalkopään päätyjen ansiosta Carino-vuoteen voi muokata yksilöllisen maun mukaan.

209,6–229,6 cm

25
 c

m 40
 c

m

104 cm / 114 cm 

203,2–223,2 cm 94,8 cm / 104,8 cm 
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Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Asukkaan mukavuus ja turvallisuus, hoitajien työn 
keventyminen ja yksilöllinen muotoilu: Classiko - 
vuoteessa yhdistyvät monipuolisuus ja hyvä  
hinta-laatusuhde. 

Tämä mekaaninen vuode täyttää psykiatrian 
 turvallisuusvaatimukset erityisen hyvin, sillä siinä ei 
ole johtoja eikä käsin poistettavia osia. Hoitajien on 
helppo käyttää Classiko-vuodetta. Korkeudensäätö 
polkimella ja hydraulisella pumpulla on yhtä helppoa 
kuin selkänojan ja reisituen kevennetty säätö. 

•    40–80 cm:n korkeudensäätöalue takaa ergonomisen 
työskentelyn

•    Yhtenäiset sivulaidat tarjoavat parhaan mahdollisen 
suojan

•    Suuri turvallinen kuormitettavuus 225 kg
•    Korkeudensäädön pumppupoljin on tarvittaessa 

irrotettavissa
•    Makuutasoon on saatavana lisävarusteena  

kiinnityskaaria lepositeitä varten
•    125 mm:n pyörät helpottavat käsittelyä myös 

 ahtaissa tiloissa
•    Valittavana erilaisia kodikkaita päätyjä ja puupintoja

Classiko 
Tukeva hoitovuode
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208–212 cm n. 101 cm

200 cm 90 cm
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8,

5 
cm

Pumppupoljin voidaan tarvittaessa 
irrottaa.

Makuutason runkoon on saatavana 
lisävarusteena kiinnityskaaria.

Kiinteästi asennettu lukituspoljin
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Elvido rega

Elvido fortoElvido movo

Elvido vervo
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Elvido Elvido brevo

Elvido rega

Elvido fortoElvido movo

Elvido vervo

Elvido rega -hoitovuode on johdoton mukavuusvuode, jossa ei  
ole lähes lainkaan ilman työkaluja irrotettavia osia. Siten se paran-
taa huomattavasti vakavia psyykkisiä sairauksia sairastavien tai 
dementoituneiden potilaiden turvallisuutta.

•    39−80 cm:n korkeudensäätö valinnaisesti irrotettavalla  
pumppupolkimella

•    Tukevassa, metallista valmistetussa makuutasossa on  
hitsattu säleikkö

•    Makuutasoon ja sen runkoprofiiliin on saatavana  
lisävarusteina kiinnityskaaria

•   Sopii erinomaisesti käyttöpaikkoihin, joissa ei ole virtalähdettä

Elvido rega 
Mekaaninen hoitovuode 
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Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Ruuvikiinnitteisen pumppupolkimen kiinnityksen voi  
valinnaisesti varmistaa myös ilman työkaluja magneettijär-
jestelmällä.

209–211 cm 101 cm

203 cm 90 cm
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LCDLCD
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25−
80 cm

Matala vuode Elvido vervo suojaa laajan, 25–80 cm:n säätöalueen-
sa ansiosta putoamisesta aiheutuvilta vammoilta ilman liikkumis-
vapautta rajoittavia toimenpiteitä ja lisää siten asukkaiden hyvin-
vointia. Kun vuode nostetaan ylimpään asentoon, hoitajat voivat  
työskennellä selkää säästäen. Lisävarusteena saatava energiaa 
säästävä 24 voltin moottorijärjestelmä lisää turvallisuutta.

•    Lisävarusteena saatava Vario-Safe-järjestelmä nopeuttaa  
sivulaitojen, paneelien ja päätyjen vaihtoa

•    Vario-Safe-lukitsimet voidaan haluttaessa varustaa siten,  
ettei elementtejä voi irrottaa ilman työkaluja

•    Integroitu Out-of-Bed-järjestelmä saatavana lisävarusteena
•   Valittavana erilaisia kodikkaita puupinta- ja päätyvaihtoehtoja

Elvido vervo 
Monipuolinen matala vuode

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Vario-Safe-elementtien lukitsimet voidaan haluttaessa  
toimittaa lukituksella varustettuina.

209–211 cm 101 cm
203 cm 90 cm

14
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cm

73
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28
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Seta Seta brevo

Seta linoSeta lino Seta brevo linoSeta brevo lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Seta pro on lujatekoinen ja helppokäyttöinen sairaalasänky, jolle 
on ominaista esim. päätyihin kiinteästi integroitu, yhtenäinen 
sivulaita. Mikäli sänkyä halutaan käyttää psykiatrian laitoksissa,  
se voidaan lisäksi varustaa useilla muilla turvaominaisuuksilla. 

•    Pääpuolen ja jalkopään päädyt on kiinteästi asennetut
•    Käsiohjain, käyttöyksikkö ja ohjauspaneeli voidaan lukita  

niille tarkoitettuun koteloon
•   Makuutason osat on ruuvattu pysyvästi kiinni
•   Anaconda-verkkojohto estää johtoon kuristumisen
•    Lepositeet voidaan kiinnittää makuutason kaikkiin osiin  

istuinosa mukaan lukien
•   Suuri korkeudensäätöalue (32–91 cm)

Seta pro 
Turvallinen sairaalasänky

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Lukittava ohjausyksikkö

219,3 cm 103,8 cm

200 cm 90 cm

32
–9

1 
cm

Sängyn
pidennys e-help

LCD
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Anti-
Trendelenburg
asento

Trendelenburg
asento

Konepesun
kestävä

5. pyörä ������������������
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32−
91 cm260 kg

Puro on enemmän kuin vain sänky: se on mukava, turvallinen ja 
helppokäyttöinen sekä tarjoaa erinomaisen puhtaustason. Se 
täyttää myös psykiatrisen hoidon korkeimmat vaatimukset. Sen 
kaksiosainen MultiFlex+-sivulaita tarjoaa yksilöllistä suojaa sekä 
mahdollistaa samalla esteettömään nousemiseen vuoteesta ja 
vuoteeseen. Optiona saatava konepesun kestävä malli helpottaa 
moniresistenttien mikrobien torjuntaa.

•    Psykiatriseen hoitoon tarkoitettu turvavarustelu vastaa Seta  
pro -vuodetta (ks. vasemmanpuoleinen sivu)

•    Sileäpintainen muotoilu ja piilotetut, koteloidut johdot  
mahdollistavat erityisen perusteellisen puhdistuksen

•    Intuitiivinen LCD-käsiohjain, jossa vain 3 painiketta ja omat  
käyttötasot potilaille, hoitohenkilökunnalle ja tekniselle  
henkilöstölle

Puro 
Sänky vaativiin tarpeisiin

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Ruuvikiinnitteiset makuutason osat varmistavat potilaiden
ja hoitajien turvallisuuden.

Sängyn
pidennys e-help

LCD
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Anti-
Trendelenburg
asento

Trendelenburg
asento

Konepesun
kestävä

5. pyörä ������������������
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32−
91 cm260 kg

218,5 cm 103,5 cm
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Puro- ja Seta pro -mallien varusteominaisuudet psykiatrista hoitoa varten

Lepositeiden kiinnityskohdat istuinosan korkeudella

Pääpuolen ja jalkopään päädyt voidaan haluttaessa toimittaa kiinteästi asennettuna. Näin estetään irtoavat vuoteen osat, mikä
parantaa potilaiden ja hoitajien turvallisuutta.

LCD-käsiohjaimen voi suojata väärinkäytöltä lukitsemalla sen sille tarkoitettuun koteloon.

Anaconda-verkkojohto on kiinteällä päällysteellä varustettu  
verkkojohto, joka suojaa itsetuhoisia potilaita johdon  
väärinkäytöltä.

Tarvikekiskoissa on urat lepositeille, joiden avulla voidaan rajoittaa potilaan liikkumista, mikäli on vaarana,  
että potilas vahingoittaa itseään tai muita ihmisiä. 
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1. vaihtoehto
•    Lepositeiden kiinnityskohdat makuutason rungossa sekä  

lisäksi säädettävässä selkänojassa
•    Hydraulinen korkeudensäätö
•    Pääpuolen ja jalkopään päädyistä on saatavana kaksi eri  

muotoiluvaihtoehtoa kiinteästi kiinnitettyinä

2. vaihtoehto:
•    Makuutason rungossa ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

tarvikekiskot, joissa kiinnityskohdat lepositeille, sekä lisäksi 
kiinnityskaaret selkänojassa

•    Pääpuolen ja jalkopään päätyihin saatavana ainoastaan 
Classic-malli, päädyt ovat alas käännettävät ja ne on varustettu 
magneettilukituksella

•    Hydraulinen korkeudensäätö

1. + 2. vaihtoehto:
•    Neliosainen makuutaso sekä optiona jalkaosan säädön lukitus
•    Pyörät voidaan valinnaisesti korvata lattiaan kiinnitettävillä 

jaloilla

3. vaihtoehto:
•    Kaksiosainen makuutaso
•    Runko 4 jalalla
•    Korkeutta ei voi säätää eikä sänkyä voi siirtää
•    Lepositeiden kiinnityskohdat makuutason rungossa ja 

selkänojassa samoin kuin 1. vaihtoehdossa

3 vaihtoehtoa
useisiin eri
tarpeisiin

1. vaihtoehto 2. vaihtoehto 3. vaihtoehto

213 cm
200 cm

43
–8

3 
cm

90 cm
95 cm

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

1. ja 2. vaihtoehto

Deka 
Tukeva sänky vaativaan arkeen

Deka -sairaalasänkymme sopii erinomaisesti vaativaan
psykiatriseen hoitoon. Asiakkaidemme kokemuksiin sekä 
psykiatrisessa hoidossa vaadittuihin turvallisuusvaatimuksiin 
perustuen olemme kehittäneet seuraavassa kuvatut 3 sänky-
vaihtoehtoa psykiatrista hoitoa varten. Parhaan mahdollisen 
turvallisuuden takaamiseksi missään näistä malleista ei ole 

moottoritoimisia säätöjä. Tämän lisäksi mekaanisia säätömah-
dollisuuksia voidaan haluttaessa rajoittaa tai kaasujousien ja 
hydrauliikkaosien käyttömahdollisuutta vaikeuttaa. Makuutaso 
on valmistettu hitsatuista terässäleiköistä, joiden irrottaminen on 
estetty. Lisäksi sängyssä on muita erityisiä lukitusmekanismeja, 
jotka suojaavat ilkivallalta.

Trendelenburg
asento

Anti-
Trendelenburg
asento

Konepesun
kestävä

Saksalaista
insinööritaitoa

Mekaaninen
sänky
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Sairaudesta johtuva aggressiivisuus, hoitajiin kohdistava väkivalta 
ja potilaiden itselleen aiheuttamat vaaratilanteet asettavat jatku-
vasti haasteita psykiatrisessa hoidossa. Vuoteiden hyvin suunni-
tellut varusteet auttavat ennaltaehkäisemään tällaiset tilanteet 
sekä välttämään mahdolliset vaaratilanteet.

Erittäin tärkeää on, ettei potilas voi irrottaa vuoteesta osia, joilla 
hän voisi aiheuttaa itselleen tai muille ihmisille vaaraa. Erikoissuo

jatut korkeudensäädön polkimet, jarrupolkimet ja kohottautumis-
telineen holkit vähentävät tätä riskiä.

Viimeisimpinä keinona potilaan suojaamiseksi voidaan käyttää 
potilaan liikkumisen rajoittamista lepositeiden avulla. Deka voi-
daan varustaa kiinnityskaarilla, jotka tarjoavat potilaalle erityistä 
ergonomisuutta ja turvallisuutta.

Deka –  
kaikki tarvittava potilaan turvallisuuden takaamiseksi

Kiinnityskaari makuutason rungossa

Kiinnityskaari selkänojassa

Makuutason rungossa tarvikekisko lepositeitä ja lisävarusteita varten

Suljetut kiinnitysholkit

Korkeudensäädön poljin voidaan lukita Segufix-järjestelmällä.

Kiinteästi asennettu lukituspoljin

Korkeudensäädön poljin voidaan lukita sokalla.

Makuutason säädöt käytettävissä vaihtoehtoisesti kaasujousi-
toimisesti



1918 1918

Classic-pääty

Vuoteen jalat voidaan kiinnittää lattiaan.

Jälkikäteen asennettavat tai kiinteät pitkät sivulaidat.Classic-pääty, jalkopää pääty alas käännettävä 180°

Classic-pääty, jalkopää vahvistettu

Valero-pääty

Deka -vuoteeseen on valittavana kaksi päätymallia: Classic-pää-
tyä ympäröivässä työntökaaressa on runsaasti tilaa lisävarus-
teiden kiinnitykselle. Sama koskee myös Valero-päätyä, joka 
vakuuttaa lisäksi kauniin modernilla muotoilullaan. Molemmissa 
malleissa päädyn tahaton irtoaminen voidaan estää.

Classic-pääty tarjoaa myös muita turvallisuus- ja mukavuusomi-
naisuuksia. Metallisilla tukitangoilla vahvistettu jalkopään pääty 
estää potilasta potkimasta päädyn levyjä irti. 180° alas käännettä-
vät päädyt helpottavat potilaan luokse pääsemistä, mikäli potilaan 
liikkumista on rajoitettava.

Deka -vuoteen vakiomalli toimitetaan ilman sivulaitoja. Haluttaes-
sa vuode voidaan kuitenkin varustaa yhtenäisellä,
pitkällä sivulaidalla. Tällöin sivulaita toimitetaan lisävarusteena 
ja se asennetaan jälkikäteen. Vaihtoehtoisesti vuode voidaan 
varustaa kiinteästi integroidulla ¾-sivulaidalla, jota ei voi irrottaa 
ilman työkaluja.

Mikäli on olemassa erittäin suuri riski, että potilas aiheuttaa vaara-
tilanteita, suosittelemme valitsemaan 3. vuodevaihtoehdon, jossa 
jalat kiinnitetään kiinteästi lattiaan. Lattiakiinnitys takaa vuoteen 
paikallaan pysymisen myös silloin, jos potilas on erittäin levoton.

Deka – päädyt, sivulaita ja lattiakiinnitys
RATKAISEVASTI PAREMPI 

Alas käännettävien päätyjen 
suojaus
180° alas käännettävä Classic-pääty on varustettu
lukitusmagneetilla, joka estää kääntömekanismin
asiattoman käytön. Vain hoitohenkilöstö voi avata
lukituksen.
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Varusteominaisuudet
Vuoteet psykiatrian laitoksiin

Carino Classiko Elvido rega Elvido vervo

Puukotelointi

vahvistettu 
(ruuvikiinnitteiset  
Multiplex-päädyt/-sivupa-
neelit)

vahvistettu vahvistettu vahvistettu

Makuutaso metallilamellit,  
kaksiosainen

terässäleikkö, kiinteästi 
hitsattu, neliosainen

terässäleikkö, kiinteästi 
hitsattu, neliosainen

Hygiene-makuutaso,  
lepositeiden  

kiinnitysmahdollisuus

Reisi- ja sääriosan lukitus – O O –

Kiinnityskaari, ruuvikiinnitteinen – O O –

Pumppupoljin, suojattu,  
irrotettavissa ilman työkaluja – O O –

Jarrupoljin, ruuvikiinnitteinen – O O –

Sivulaita

Yhtenäinen sivulaita – ✓ ✓ ✓

Yhdisteltävä sivulaita – O O O

Kaksiosainen sivulaita  
(valinnaisesti kiinteästi asennettuna) – – – O

Muut varusteet

Korkeudensäätö – ✓ ✓ ✓

Pyörät ja pyörien keskuslukitus – ✓ ✓ O

Sängyn pidennysosa – O O O

Vuodevaatetaso – O O O

   ✓ = vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana ✓ = vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana

Puro Seta pro Deka  
1. vaihtoehto

Deka  
2. vaihtoehto

Deka  
3. vaihtoehto

Makuutason runko kiinnityskaarilla tarvikekiskolla kiinnityskaarilla

Makuutaso
terässäleikkö, 
kiinteästi hitsattu, 
neliosainen

terässäleikkö, 
kiinteästi hitsattu, 
neliosainen

terässäleikkö, 
kiinteästi hitsattu, 
neliosainen

terässäleikkö, 
kiinteästi hitsattu, 
neliosainen

terässäleikkö, 
kiinteästi hitsattu, 
kaksiosainen

Selkänoja hitsatuilla kiinnityskaarilla  
lepositeitä varten ei lino-mallissa O ✓ ✓ ✓

Reisi- ja säärituki, lukittava – – O O –

Lepositeiden kiinnityskohdat  
istuinosassa O – – – –

Päädyt

Rondo, kiinteästi kiinnitetty, vain  
MultiFlex+-sivulaidan kanssa O – – – –

Stelo, kiinteästi kiinnitetty, vain  
MultiFlex+-sivulaidan kanssa O – – – –

Base-pääty, ei irrotettavissa,  
vain yhtenäisen sivulaidan kanssa – O – – –

Classic, kiinteä – – O – O

Classic, jalkopään pääty,  
kiinteä ja vahvistettu – – O O O

Classic, jalkopään pääty,  
kiinteä ja vahvistettu, 180° alas 
käännettävä

– – O O O

Classic, 180° alas käännettävä – – O ✓ –

Valero, kiinteä,  
pystytolpat ruostumatonta terästä – – O – O

Valero, irrotettava,  
yhtenäinen sivulaita lukittavissa – – O – O

Sivulaidat

Ei sivulaitoja  – – ✓ ✓ ✓

Asennettava yhtenäinen sivulaita – – O O O

¾-sivulaita  – – O – O

Integroitu, yhtenäinen sivulaita  – ✓ – – –

Jaettu MultiFlex+-sivulaita ✓ – – – –

Kohottautumistelineen kiinnitysholkit, sisäpuoli

Soikea tai pyöreä putki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suljetut kiinnitysholkit – – O O O

Muut varusteet

Korkeudensäätö ✓ ✓ ✓ ✓ –

Makuutason kallistus ✓ ✓ O O –

Lattiakiinnitys – – ✓ ✓ ✓

Yksittäin lukittavat pyörät – – – – O

Pyörät ja pyörien  
keskuslukitus ✓ ✓ O O –

Pumppupoljin suojattu, irrotettavissa 
ilman työkaluja – – O O –

Vuodevaatetasossa lukittava kotelo 
hoitajapaneelille ja ohjausyksikölle  O O – – –

Verkkojohto Anaconda-suojauksella O O – – –

Sängyn pidennysosa  ✓ ✓ O O O

Vuodevaatetaso ✓ ✓ O O O
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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

Kaupallinen

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
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

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


