
 RATKAISEVASTI PAREMPI

Paras järjestelmä
säädettäville hoitovuoteille  
− standardien mukaista turvallisuutta

Modulaarinen rakenne,  
käyttö ilman työkaluja

Sivulaita vastaa 
standardia 
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Pituus 90

Pituus 110
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Uusi Vario Safe -järjestelmä tekee hoidon arjesta joustavampaa, 
kodikkaampaa ja kevyempää. Vario Safe on saatavana Libra-hoito-
vuoteelle sekä tietyille Elvido-sarjan malleille.

Vario Safe -järjestelmä on Stiegelmeyerin täydellinen vastaus 
muunneltavien hoitovuoteiden trendiin: Kaksiosaisen sivulaidan, 
päätyjen ja sivupaneelien osat kiinnitetään ja irrotetaan täysin 
ilman työkaluja. Tämä on mahdollista helppokäyttöisten lukitsi-
mien ansiosta, jotka lukittuvat turvallisesti ja joita asukas ei voi 
käyttää vahingossa. Päädyt ja sivupaneelit voidaan tilauksesta toi-
mittaa kauniilla kangas- tai tekonahkapehmusteilla varustettuina.

Vario Safe -järjestelmällä varustetut vuoteet säädetään käden 
käänteessä asukkaiden tarpeiden mukaan. Monipuoliset sivulaidat 
mahdollistavat standardien mukaisen turvan kuitenkaan rajoitta-
matta asukkaan liikkuvuutta. Hoitolaitokset voivat tilata vuoteiden 
perusmallit ja täydentää niitä myöhemmin lisäosilla.

Paras järjestelmä
säädettäville hoitovuoteille   
− standardien mukaista turvallisuutta

Pääpuolen päätyosien vaihto muutamassa sekunnissa
 
•   kodikkaat mallit, kahvoilla tai ilman kahvoja
•   kauniita puukoristelevyjä sekä kangas- ja tekonahkavaih-

toehtoja
•   päätyjen ja sivupaneelien värit voidaan valita erikseen

Modulaarinen rakenne, 
käyttö ilman työkaluja

Jalkopään päätyosat voi vaihtaa tai poistaa
 
•   päätyosan poistaminen helpottaa pääsyä asukkaan  

lähelle esim. jalkojenhoitoa varten
•   valittavissa korkea jalkopään pääty esim. lisäämään 

turvallisuuden tunnetta ja matalampi jalkopään pääty 
parantamaan näkyvyyttä

•   runsas valikoima kauniita puukoristelevyjä, kankaita ja 
tekonahkavaihtoehtoja

Kaksiosaisen sivulaidan asennus tai irrotus tarvittaessa
 
•   kahta 90 ja 110 cm:n pituista elementtiä voidaan yhdistellä vapaasti tai 

käyttää yksittäin
•   vain 110 cm:n elementti pääpuolen päädyssä tarjoaa standardien 

mukaisen sivulaitasuojan
•   vain 90 cm:n elementti pääpuolen päädyssä parantaa turvallisuuden 

tunnetta ja ympäristön hahmottamista sekä antaa enemmän tilaa 
vuoteeseen ja vuoteesta nousemiseen

Vapaasti yhdisteltävät sivulaidat:
110 / 90 tai 90 /110

Pituus 110

Pituus 90
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” Taloudellinen modulaarisen 
rakenteen ansiosta”

” Kodinomainen ja omaan makuuni 
sopiva”

” Vario Safe -järjestelmällä varustettuja vuoteita voidaan täydentää, vaihtaa tai 
varastoida tarpeen mukaan. Niin käytettävissä on aina juuri sellainen vuode 
kuin tarvitaan.”     Arno B., hoivakodin johtaja

” Vario Safe -järjestelmän ansiosta hoitovuoteeni sopii hoivakodin sisus-
tukseen ja luo hyvin kodinomaisen tunnelman. Myös vaikka makuni 
muuttuisi myöhemmin.”     Erika W., hoivakodin asukas

Hoitovuodetta koskevat vaatimukset voivat muuttua nopeasti. 
Jos asukas vaihtuu tai asukkaan terveydentila vaihtelee ajoittain, 
sivulaitojen suhteen tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja. Vario Safe 
-järjestelmän ansiosta vuode voidaan mukauttaa tarkasti kaikkien 
tarpeiden mukaan.

Yhä useammat hoivakodit noudattavat filosofiaa, jossa vuoteen 
käyttäjää ei sidota vuoteeseen, ja pyrkivät välttämään sivulaitojen 

käyttöä. Tämä on mahdollista Vario Safe -vuoteisiin optiona saata-
vien kodikkaiden paneelien ansiosta. Jos sivulaitoja kuitenkin tar-
vitaan yksittäistapauksissa, ne voidaan nopeasti hakea varastosta 
ja asentaa paikoilleen. Hoivakodeille avautuu siten vuoteiden 
hankinnan suhteen entistäkin taloudellisempia mahdollisuuksia.  

Hoitovuode on asukkaille tärkeä paikka, jossa hän voi toipua ja 
viettää levollisia hetkiä lukemisen tai television katselun paris-
sa. Se ilmentää omaa kotia enemmän kuin tuskin mikään muu 
huonekalu. Sen vuoksi on tärkeää, että vuode on kodinomainen ja 
yksilöllisten mieltymysten mukainen.

Vario Safe -järjestelmän kauniiden muotojen ja pintojen sekä 
laadukkaiden tekstiili- ja tekonahkapäällisten avulla voidaan 
toteuttaa yksilöllisiä sisustustoiveita. Moderni tekniikka pysyttelee 
pääosin taka-alalla. Vuoteiden ilmettä voidaan muuttaa vaihtamal-
la yksittäisiä osia. Siten vuode mukautuu helposti asukkaan maun 
tai käyttöpaikan värikonseptin mukaan.

Pituus 110 Pituus 110
(Pääpuolen päädyn sivulaita 
standardin mukainen)

Pituus 90
Pituus 90 Pituus 110

” Juuri niin turvallinen kuin  
on tarpeen”

Vario Safe – helppo asennus ja 
irrotus ilman työkaluja

” Monet hoidettavat henkilöt tarvitsevat sivulaitaa vain osan ajasta.  
Vario Safe -järjestelmällä varustetut vuoteet voidaan nopeasti  
mukauttaa vaihtuviin turvallisuustarpeisiin.”     Stefan S., vanhustenhoitaja

Mitä vapaammin hoitoa tarvitseva henkilö pystyy liikkumaan, sitä paremmin hän voi. 
Kaksiosaisen sivulaidan ja Vario Safe -järjestelmän yhdistelmä tarjoaa tähän ihanteelliset 
olosuhteet. Sivulaidan osat voi nopeasti poistaa, vaihtaa tai nostaa kahteen eri korkeu-
teen siitä riippuen, tarvitseeko potilas kattavan suojan, esteettömän liikkuvuuden vai 
mahdollisuuden seurata ympäristöään.

Poistetut osat voidaan puhdistaa perusteellisesti – kuin myös vuoteen runko. Tämä edis-
tää laitoksen turvallista hygieniaa.

Kaikki Vario Safe -elementit 
työnnetään vuoteen run-
koon ja kiinnitetään helppo-
käyttöisillä lukitsimilla.

Paina lukitsin ylöspäin. Lukitsin lukkiutuu varmasti 
– elementti on kiinnitetty.

Kiinnitys avataan vetämällä 
oranssia varmistinta eteen-
päin ja painamalla lukitsinta 
alaspäin. 

Sivulaidan osien poistaminen käy kätevästi.
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Kaksiosainen sivulaita
Yksilöllistä ja kattavaa turvallisuutta

Vario Safe -järjestelmä on saatavana sekä Libra-hoitovuoteeseen että Elvido 
-vuoteeseen kaksiosaista sivulaitaa varten. Kaksiosaisen sivulaidan ansiosta 
vuode voidaan mukauttaa tarkasti asukkaan vaihtuvien tarpeiden mukaan.

Kaksiosaisen sivulaidan yksittäiset elementit voidaan nostaa kahteen eri kor-
keuteen. Ensimmäisessä nostokorkeudessa asukas pystyy paremmin hahmot-
tamaan ympäristönsä, ja toisessa nostokorkeudessa sivulaita tarjoaa turvalli-
sen suojan. Myös diagonaalinen asento antaa hyvän turvallisuuden tunteen. 
Jos asukkaan poistumista vuoteesta ei ole syytä estää, suositellaan sivulaidan 
nostamista ylös vain pääpuolen päädyssä. Jalkopuolen päädyn elementit voi 
tällöin myös poistaa ja vaihtaa kodikkaisiin paneeleihin. Sivulaitojen suoravii-
vainen puun ja metallin yhdistelmä takaa erinomaisen puhtaustason.

Kaksiosainen sivulaita vedetään vain yhdellä nykäyksellä yläasentoon, jossa 
se lukkiutuu turvallisesti paikalleen. Elementit lasketaan alas painamalla 
kaiteiden alla olevia vapautuspainikkeita. 

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Standardien mukainen 
suoja
•    200 cm:n pituisessa makuutasossa  

kaksiosainen sivulaita koostuu molemmilla 
puolilla yhdestä 110 cm:n ja yhdestä 90 cm:n 
elementistä.

•    Nämä elementit voidaan vaihtaa keskenään 
pääpuolen ja jalkopään päädyissä.

•    Pääpuolen päätyyn kiinnitetty 110 cm:n 
elementti kattaa yli 50 % makuutasosta ja on 
siten myös sinällään standardien mukainen 
sivulaita.

•    90 cm:n elementti ei sinällään tarjoa standar-
dien mukaista suojaa, mutta tukea ja paljon 
tilaa noustaessa vuoteesta ja vuoteeseen.

•    Vuoteen pidennysosaa käytettäessä voidaan 
kiinnittää kaksi 110 cm:n elementtiä.

Pituus 110 Pituus 110
Pituus 90 Pituus 110

Vapaasti yhdisteltävät sivulaidat:
110 / 90 tai 90 /110 

Jos vuode osuu esteeseen alaslaskun 
aikana, kaksiosainen sivulaita antaa 
joustavasti myöten.

Sivulaita lasketaan alas helposti 
painiketta painamalla.

Eripituiset elementit voidaan aina vaihtaa.

110 cm:n elementti takaa pääpuolen 
päädyssä myös sinällään standardien 
mukaisen suojan.

Erityisen putoamisalttiin asukkaan paras 
mahdollinen suojaus varmistetaan nostamalla 
sivulaidat kokonaan ylös.

Diagonaalinen asento lisää turvallisuuden 
tunnetta ja auttaa hahmottamaan 
ympäristöä.

Vuoteen pidennysosaa käytettäessä voidaan 
käyttää kahta 110 cm:n elementtiä.

90 cm:n elementti tarjoaa tukea.  
Kaikki elementit voidaan nostaa kahteen 
nostokorkeuteen.
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Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTeno

Lito | Lito reha Nobla mala | Nobla reha | Nobla

Solvo

Noudata kankaiden 
ja tekonahan  
puhdistuksessa 
valmistajan ohjeitaVario Safe -järjestelmään saatavat koristelevyt

Lisätietoa muista kangas- ja tekonahkavaihtoehdoista on saatavilla pyynnöstä.

Vario Safe -järjestelmään saatavat päädyt

Värit ja kauniit muodot lisäävät hyvinvointia − tämä pätee erityisesti sisustukseen. Vario Safe  
-järjestelmällä varustetut vuoteemme tarjoavat hyvin erilaisia varustelumahdollisuuksia jokai-
seen makuun.

Päätyelementit ovat saatavina kauniilla puupinnoilla tai korkealaatuisista kankaista tai tekonah-
kavaihtoehdoista valmistetuilla kiinteillä pehmusteilla varustettuina. Puu- ja kangasmateriaaleja 
voi myös yhdistellä toiveiden mukaan. Jokaisesta hoitovuoteesta voidaan luoda uniikki de-
sign-vuode – vaihtamalla yksittäisiä elementtejä se voidaan nopeasti muuntaa esimerkiksi uuden 
asukkaan mieltymyksiin sopivaksi.  

Osittain kirkkaanväristen kankaiden avulla hoivakodit pystyvät toteuttamaan 
värikonsepteja asukkaille, jotka ovat dementoituneet tai joiden kognitiiviset 
kyvyt ovat heikentyneet.

Värin lisäksi myös muodon voi valita yksilöllisesti. Lukuisista kauniista pää-
puolen ja jalkopään päädyistä löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen makuun 
− niin leikkisän pyöreitä muotoja kuin myös pelkistetyn tyylikästä muotoilua. 
Kahvalliset jalkopään päädyt helpottavat lisäksi vuoteen siirtämistä. Hyvin 
matalat jalkopään päädyt, kuten Nobla reha -mallissamme, mahdollistavat 
lisäksi esteettömän näkymän huoneeseen tai ulos ikkunasta.

Nopeasti irrotettavat päädyt helpottavat pääsyä potilaan lähelle keventäen 
siten hoitajien työtä, esimerkiksi jalkojen- tai hiustenhoitoa varten.

Kodinomaisen tyylikäs 
− enemmän elämäniloa

Nobla-päädyt 
ovat saatavina 
kahtena  
tikattuna 
vaihtoehtona

Kodikkaat
pehmusteet
ovat saatavina
kahtena tikattuna
mallina

KaakelitikkausVinoneliötikkaus
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Paras järjestelmä  
säädettäville hoitovuoteille  
− standardien mukaista turvallisuutta 

RATKAISEVASTI PAREMPI 

Vario Safe –  
joustavuutta  
hoidon arkeen

Päätyelementit

Valitse yksilöllinen yhdistelmä 
kauniista muodoista, puukoristele-
vyistä ja kankaista – kiinnitys vain 
muutamassa sekunnissa.

Mukautettavat hoitovuoteet ovat 
kaikkien huulilla – Vario Safe -järjes-
telmämme takaa, että saat parhaan 
ja huippuunsa hiotun ratkaisun. Täs-
sä edut vielä yhdellä silmäyksellä:

Paneelit

Yksittäisten sivulaitojen sijasta 
voidaan käyttää myös kodikkaita 
puu- tai pehmustepaneeleja.

Sivulaidat

Kaksiosaiset sivulaidat mahdollis-
tavat standardien mukaisen suojan 
rajoittamatta asukkaan liikkuvuutta.



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

Pi
dä

tä
m

m
e 

oi
ke

ud
et

 te
kn

is
iin

 m
uu

to
ks

iin
. E

si
te

ku
vi

ss
a 

m
at

er
ia

al
ie

n 
vä

ri
t s

aa
tt

av
at

 p
oi

ke
ta

 tu
ot

te
id

en
 v

är
ei

st
ä.

 P
äi

vi
te

tt
y 

05
/2

02
1.

 V
er

si
o 

03
. T

uo
te

nr
o 

60
13

06
.

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

5/
20

21
. V

er
si

on
 0

3.
 It

em
 n

o.
 6

01
30

6.

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


