
| | |

Deka
Kórház Ápolás Otthonápolás Támogatás

minden igényhez
A moduláris felépítésű ágy



Tartalom

04 Egy ágy minden   
 feladathoz 

14 Könnyű  
 irányíthatóság

06 Mechanikus   
 változat

08 Elektromos 
 változat

10 Fix magasságú
 változat

11 Pszichiátria osztályok
 számára is ideális

12 Deka Junior

15 Higiénikus
 fekvőfelület

16 Részletek

17 Beállítási lehetőségek 
 és színek

18 Technikai adatok

19 Felszereltség és
 opciók



Egy ágy minden feladathoz

A Stiegelmeyer Deka ágy több, mint egy egszerű 
ágytípus. A Deka egy ágy platform, ami külön-
böző felszereltségű és méretű ágy összeállí-
tását teszi lehetővé. Minden intézmény a saját 
szakmai és gazdasági szempontjai szerint tud-
ja összeállítani a számára leginkább megfelelő 
ágyat. 

Minden egyes ágy változatot a jó ár-érték arány 
és a megszokott Stiegelmeyer minőség jellemez. 
A Deka platform nagy teret enged az egyéni izlés 
nek is, a különböző kialakítású ágyvégek és a vá-
lasztható színeknek köszönhetően. 

Ezáltal minden egyes ágy esztétikailag és funkci-
onalitásában is meg tud felelni az adott osztály 
elvárásainak.

A Deka ágyat a letisztult formavilág jellemzi, így 
tisztítása és fertőtlenítése egyszerű. A mosóutcá-
ban is tisztítható változat segítéségvel a kórházak 
könnyebben védekezhetnek a multirezisztens kór-
okozókkal szemben. A Stiegelmeyer hosszú ideje 
együttműködik a mosóutca gyártó cégekkel, mely 
kapcsolatból az ügyfelek is profitálnak.
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Előny az ápolóknak Előny a technikusoknak Előny a pácienseknek

Igény szerint a Deka ágyak mechanikus és több-
féle elektromos változatban is lehet rendelni. A 
pszichiátriától kezdve az általános beteg ellátásig 
minden osztály kiválaszthatja a számára megfe-
lelő változatot.

Minden Deka ágy változat könnyen irányítható, 
opcionálisan 5. kerék is rendelhető az ágyakhoz.
Ha kevés hely áll rendelkezésre az alap 90 cm 
széles fekvőfelületű Deka ágy 80 cm széles fek-
vőfelülettel is rendelhető. 

A különböző opciók és egyéb kiegészítők segít-
ségével a Deka ágyak teljes mértékben testre-
szabhatóak. A következő oldalakról tájékozód-
hat, hogy milyen lehetőségek közül választhat.

• ergonómikus munkavézés 
derékmagasságban

• mechanikus beállítások 
kíméletesen elvégezhetőek

• könnyen kezelhető 3/4-es 
oldalrács pár

• könnyű irányíthatóság

• masszív, karbantartás 
barát felépítés

• sérülés elleni védelem - 
könnyű irányíthatóság és 
fali ütköző görgők

• az ágy felületeinek a 
kialakítása kitünő higiéniai 
tulajdonságokat biztosít

• kényelmes fekvőfelület, 
hátrész autoregresszióval

• könnyen kezelhető tá-
viránytó (elektromotoros 
változat)

• helytakarékos Junior 
ágyváltozat

• attraktív megjelenés

Moduláris
felépítés



Mechanikus ágyváltozat -
robosztus és időtálló
A villany használat többlet költséget jelenthet és 
az elektromos csatlakozás lehetősége sem min-
dig áll rendelkezésre a szükséges helyen. A me-
chanikus Deka ágyváltozat független az elektro-
mos hálózattól. Az ágyat úgy lehet beállítani a 
páciens számára kényelmes pozícióba, hogy az 
ápolószemélyzetet közben végig ergonómikus 
helyzetben tud dolgozni.
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Mechanikus
ágy

Ágy- 
hosszabbítás

Német
tervezés

Trendelenburg
pozíció

Anti- 
Trendelenburg
pozíció

Mosóutcában
tisztítható

5. kerék

A Deka ágy magasságát 43 és 82,5 cm között 
lehet beállítani egy lábpedál segítségével. Az 
ápolószemélyzet minden helyzetben könnyen 
el tudja érni a lábpedált (3. kép). A beépített 
rásegítő megkönnyíti a lábpedál használatát. 
Az ágy fekvőfelülete a magasságállítás közben 
végig vonalban marad, így a kórterem egyéb 
berendezéseivel való összeütközés elkerülhető. 

A Deka ágy hátrészét az ápolószemélyzet egy 
kar segítségével könnyen be tudja állítani (1. 
kép). Minden Deka ágy hátrésze autoregresszió 
funkcióval rendelkezik (2. kép). Az autoregresz-
sziónak köszönhetően csökkenthetők a hátrész 
állítása közben a páciens bőrét érő nyíró erők. 

A Deka ágy Trendelenburg és Anti-Trendelen-
burg pozícióba is állítható (4. kép). 

A páciensek ágyból történő kiesésének meg-
lőzésére az ágyat 3/4-es oldalráccsal lehet 
megrendelni. Az oldalráccsal nem rendelkező 
ágyakra utólag teljes hosszúságú oldarácsokat 
is fel lehet szerelni.
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1. 2.

4.3.

Nincs a hát számára megterhelő, 
kézi magasság beállítás
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Az elektromotoros ágyváltozat
5. kerékMosóutcában

tisztítható
Anti- 
Trendelenburg
pozíció

Ágy- 
hosszabbítás

Német
tervezés

Trendelenburg
pozíció

Az elektromos Deka ágyak magas kényelmet 
és biztonságot nyújtanak a kórházi mindenna-
pokban. Az elektromos Deka ágyakat is több-
féle változatban lehet rendelni: csak a hátrész 
állítható elektromosan, a hátrész és magasság 
is elektromosan állítható. A három motor válto-
zatnál az ágy combrésze is elektromosan állít-
ható.

1.

2.

3. 4.

Az ápolószemélyzet és a páciensek minden be-
állítást könnyen el tudnak végezni a távirányító 
segítségével. A Deka ágyakat két féle távirányí-
tóval lehet rendelni, amik a funkciók letiltásá-
nak módjában térnek el egymástól. Az egyiknél 
az egyes funkciókat a távirányítón lehet letiltani, 
a másik típusú távirányító funkciót az ágy láb-
végénél található nővéregységgel lehet letiltani.

A beépített lakat funkcióval rendelkező távirá-
nyítót (1. kép) az ápolószemélyzetnek elég az 
ágy oldalán található mágneshez (2. kép) érin-
tenie az egyes funkciók zárolásához. A távirá-
nyítón található jelzések egyszerűek, jelentésük 
megértése a páciensek számára is könnyű.

A másik fajta távirányító egyes funkcióit az ágya-
zó pultban található nővéregység lehet letiltani 
(3. kép). A Trendelenburg és Anti-Trendelenburg 
pozíciót egy kar segítségével lehet könnyen és 
biztonságosan beállítani (4. kép).



10 11

Deka ágy magasságállítás nélkül - 
megbízható alapellátás

A kórházi ellátás bizonyos területein egy kórházi 
ágynak csak alapvető funkciókat kell biztosíta-
nia. Biztonságosnak és hosszú élettartamúnak 
kell lennie, miközben a tisztítása és kezelése 
egyszerű. Az ilyen alapellátáshoz ideális válasz-
tás a mechanikus Deka ágy, magasságállítás 
nélkül. Az ágyváltozat fekvőfeületének a ma-
gassága 55 cm ,ami egy jó kompromisszum 
az ágyból történő kiszállás és az ergonómikus 
munkavégzés megkönnyítéséhez.

A magasságállítás nélküli Deka ágy kiváló ár-ér-
ték aránnyal rendelkezik. Az életciklusa alatt az 
ágy kíméli a költségvetést a robosztus  és kar-
bantartás barát felépítésével. Ezzel egyidőben a 
páciensek és az ápolószemélyzet is profitál az 
ágy könnyű tisztíthatóságával, a könnyen kezel-
hető oldalrácsokkal és az opcionálisan választ-
ható Anti-Trendelenburg állítási lehetőséggel.

Ideális a pszichiátria osztályok
számára

A pszichiátriai osztályokon a nyugtalan pácine-
seknel speciális védelemre lehet szükségük. Meg 
kell akadályozni, hogy az ágyban kárt tehesse-
nek, az ágy elemeivel kárt tegyenek magukban 
vagy az ápolószemélyzetet veszélyeztessék.

A speciálisan a pszichiátriai osztályok számára 
kialakított Deka ágyváltozat magas biztonságot 
kínál (1. kép). A megerősített magasságállító 
pedál, a hegesztett, rácshálós fekvőfelület és 
bereteszelhető ágyvégek jó szemléltetik az ágy 
robosztus felépítését. A nagyfokú kényelmet biz-
tosító ágy növeli az ágyban fekvő komfortérze-
tét.

Amennyiben a páciens lekötözése mégis elke-
rülhetetlen, az ágy oldalán található szerelék-
tartó sín (2. kép) és a fekvőfelület hátrésze (3. 
kép) számos heveder rögzítési pontot kínál. To-
vábbi kiegészítők segítségével a Deka ágyak az 
osztályok egyedi igényéhez igazodva szerelhe-
tők fel.
 
Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet 
szeretne tudni a Deka ágyak pszichiátria 
osztályokon történő alkalmazásáról.

1.

2.

3.
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A Deka Junior - 
életöröm a fiataloknak

A gyerekek és a fiatalok számára különösen 
fontos a biztonság érzete a kórházi tartókodás 
során. A Deka Junior vidám környezetet biztosít 
és támogatja a gyors felépülést. A 80 x 180 cm  
nagyságú fekvőfelület a gyerekek és a fiatalok 
számára elegendő helyet biztosít, miközben az 
ágy szűkebb helyiségekben is jól mozgatható és 
pozicionálható. A magasabb páciensek számá-
ra a 20 cm-es, beépített ágyhosszbbítás nyújt 
megoldást (3. kép). A kórház így minden lehe-
tőségre fel tud készülni és rugalmasan tudja al-
kalmazni az ágyat.

A Deka Junior ágy a felnőtt változathoz hason-
lóan mechanikus és elektromotoros változatban 
is rendelhető.

A fiatalos és pozitív környezet megteremtése ér-
dekében a Deka ágy élénk színű ágyvégekkel 
is rendelhető, mint az arany vagy a tengerkék 
(nagy kép).

1. 2.

3. 4.

Sok fiatal a kórházi tartózkodás alatt sem veszti 
el a mobilitását. Ezért a Deka Junior ágyat alap-
felszereltsége nem tartalmazza az oldalrácsot, 
így a fiatal páciensek könnyen el tudjék hagyni 
az ágyat (1. kép).

Amennyiben a pácines mobilitása egy műtét 
miatt mégis lecsökken, az opcionálisan rendel-
hető 3/4-es oldalrácsok védenek az ágyból tör-
ténő kiesés ellen. Az ápolószemélyzet számára 
az oldalrácsokat használata egszerű.

A maximális védelem érdekében az ágyhoz tel-
jes hosszúságú oldalrács is rendelhető. Az ol-
dalrácsot könnyen és gyorsan fel lehet szerelni 
az ágyra (2. kép). Ezzel a módszerrel az ágyat 
rövid idő alatt át lehet alakítani a következő pá-
ciens állapotának megfelelően.

A Deka Junior ágyaknál is egy kar segítségével 
lehet beállítani a Trendelenburg és Anti-Trend-
lenburg pozíciót (4. kép).

Gyerekeknek 
és 
fiataloknak
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1. 2. 3. 4.

Könnyű irányíthatóság, modern kerekek

A kórházi ágyakat sokszor gyorsan kell az épü-
leten belül mozgatni. A könnyű irányíthatóság 
érdekében a Stiegelmeyer ágyak külnböző típu-
sú kerekekkel rendelhetők. A 150 mm átmérőjű 
duplakerék (1. kép), Integral kerék (2. kép) és 
ST kerék (3. kép) mindegyike nagyon jó irányít-
hatóságot biztosít. A 125 mm átmérőjű stan-
dard kerek (4. kép) is megfelelő futásminőséget 
biztosítanak.

A kerekek egyesével fékezhetők és igény szerint 
az ágy központi fékrendszerrel is rendelhető. 
Szűk helyen történő jobb irányhatóság érdeké-
ben az ágy 5. kerékkel is rendelhető (nagy kép).

A Deka ágyakat igény szerint alváz burkolattal 
is lehet rendelni, mely véd a szennyeződésekkel 
szemben és a tisztítása is egyszerű. 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Biztonságos és higiénikus fekvőfelület

A Deka ágy moduláris felépítése a választható 
fekvőfelületek számában is megmutatkozik. Kü-
lönösen tartós és nagy terhelhetőségű a behe-
gesztett rácshálós (1. kép) és a kivehető rácshá-
lós (2. kép) fekvőfelület. A gyors és rendszeres 
tisztíthatóság érdekében került kifeljlesztésre a 
higiénikus fekvőfelület (3. kép). A polipropilén-
ből készült fekvőfelület elemek könnyen eltávo-
líthatók és tisztíthatók, felületükön szellőzőnyílá-
sok találhatók.

Mindkét fekvőfelület típus rendelhető átröngen-
ezhető hátrésszel (4. kép), hogy a páciensről a 
röntgenfelvétel az ágyban lehessen elkészíteni.

A felhasználási területtől függően a Deka ágya-
kat két részre osztott (5. kép) és négy részre osz-
tott fekvőfelülettel (6. kép) is lehet rendelni.
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Részletek
A Deka ágyakhoz többféle kiegészítőt is lehet 
rendelni az egyedi igényeknek megfelelően. 
Sok kórház számít a jövőben nagyobb testma-
gasságú páciensekre. Az opcionálisan rendel-
hető, beépített ágyhosszabbítás (1. kép) 20 cm-
rel növeli meg a fekvpfelület hosszúságát. Az 
ágy lábvégénél található ágyazó pult (2. kép) 
az ágyazás során nyújt nagy segítséget.

Az egész ágy fölé benyúló kapaszkodó több 
rögzítési pontot is kínál, a páciens helyzetének 
megfelelően (3. kép).

1. 2.

3. 4.

5. 6.

A helytakarékos kapaszkodó rudat az ágy jobb 
és bal oldalán is rögzíteni lehet (4. kép).

A fali ütközőgörgők (5. kép) megvédik az ágyat 
és az egyéb tárgyakat az ütközés okozta sérülé-
sektől. A vízszintesen és függőlegesen is csilla-
pító ütközőgörgő további védelmet nyújt az ágy 
magasságának a beállítása közben (6. kép). Az 
ágy sarkain található csillapító kúpok tovább 
csökkentik az ütközésekből származó károkat.

Színek

Ágyvégek

Beállítási lehetőségek

Fekvőfelület 
alsó pozíció:
43 cm

Fekvőfelület felső 
pozíció:
82,5 cm

Hátrész dőlése
0° - 70° között
állítható

Anti-Trendelenburg
0° - 18° között
állítható

Trendelenburg
0° - 16° között
állítható

Fowler pozíció Chardiac Chair
pozíció

Láb felpolcolás Ortopédiai fektetés (lépcsős ágy)
90°-ig mechanikus ágynál,
30°-ig elektromotoros ágynál

Valero Klasszikus Interkontinentális

Az ágyvégek színe kiválasztható egy 12 mintát 
tartalmazó katalógusból. Forduljon hozzánk, 
ha tanácsra van szüksége.
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Technikai adatok

Méretek és súly Deka 90 Deka 80 Deka Junior

Külső méretek

Fekvőfelület mérete

Ágyhosszabbítás

Fekvőfelület felosztása

Autoregresszió

Biztonságos terhelhetőség

Maximális beteg testsúly

Térköz az ágy alatt

Önsúly

3/4-es oldalrácsok védőmagassága

Beállítások

Trendelenburg pozíció*

Anti-Trendelenburg pozíció*

Fekvőfelület magassága

Hátrész

Combrész

102,5 x 213 cm

200 x 90 cm

92,5 x 213 cm

200 x 80 cm

20 cm

80/20,5/34,5/56 cm

8 cm

225 kg

185 - 215 kg

15 cm

130 kg

41 cm

0 -16° között

0 -16° között

43 - 82,5 cm között
55 cm (fix magasságú ágy esetén)

0 -70° között

0 - 40° között (mechanikus ágyváltozat)
0 - 33° között (elektromotoros ágyváltozat)

Fekvőfelület
• Behegesztett rácshálós fekvőfelület
• Kivehető rácshálós fekvőfelület
• Rácshálós fekvőfelület, átröntgenezhető   

HPL hátrésszel*
• Higiénikus fekvőfelület
• Higiénikus fekvőfelület, átröntgenezhető 

HPL hátrésszel*
• 20 cm-es ágyhosszabbítás
• Alsó lábrész állítás -16°/+25° között, 

fogasléccel 

Tartozékok rögzítése
• Kapaszkodó és infúziós állvány két helyen 

rögzíthető az ágy fej- és lábvégén
• Univerzális tartók az ágyvégeken
• Levehető ágyvégek, színmintából                

kiválasztható színekben

Felhasznált anyagok
• Alváz és fekvőfelület:                             

Hegeszetett acél konstrukció, műanyag 
porfestéssel

• Ágyvégek:                                                 
- Valero ágyvég: HPL (8 mm)                      
- Klasszikus ágyvég: HPL (8 mm)                 
- Interkontinentális ágyvég: műanyag 

• Fekvőfelület elemek: hegesztett acél konst-
rukció, műanyag porfestéssel, műanyag

• átröntgenezhető hátrész: HPL

92,5 x 193 cm

180 x 80 cm

20 cm

70/20,5/34,5/45,8 cm

8 cm

225 kg

185 - 215 kg

15 cm

125 kg

41 cm

0 -16° között

0 -16° között

43 - 82,5 cm között
55 cm (fix magasságú ágy esetén)

0 -70° között

0 - 40° között (mechanikus ágyváltozat)
0 - 33° között (elektromotoros ágyváltozat)

* nem minden ágyváltozatnál elérhető

Felszereltség és opciók

Fekvőfelület méretek

Fekvőfelület felosztása

Oldalrácsok

Beállítási lehetőségek

200 x 90 cm (matrac mérete)
200 x 80 cm (matrac mérete)
180 x 80 cm (matrac mérete)

2-részre osztott fekvőfelület
4-részre osztott fekvőfelület

Oldalrácsok nélkül
3/4-es oldalrács
3/4-es oldalrács, beépített ütközőgörgővel
Nincs magasságállítás, manuális hátrész állítás
Nincs magasságállítás, manuális hát-, combrész és Trendelenburg állítás 
Teljesen mechanikus
Elektromotoros hátrész állítás, manuális hát- és combrész állítás,
manuális Trendlenburg pozíció állítás

Deka 
JuniorDeka

Elektromotoros hát-, combrész és magasság, manuális Trendelburg állítás

Elektromotoros hátrész és magasság állítás, manuális combrész állítás,
manuális Trendlenburg pozíció állítás

Lábpedál magasságállításhoz*
Az ágy jobb oldalán
Az ágy mindkét oldalán

Elektromos egységek*
Távirányító (beépített zárolás funkcióval)
Távirányító (zároló egységgel)

Akkumulátor

Ágyvégek

Ágyvégek tulajdonságai

Klasszikus

Alapszínek

Védelem, moshatóság

Fekvőfelületek

Fali ütközőgörgők

Kerekek

Konduktív kerék

Fékpedál

Irányított kerék helye

Egyéb kiegészítők

Valero, lakkozott*
Valero, krómozott*
Interkontinentális*
Klasszikus (fix oszlopok, kivehető fogantyú és ágyvég betét)
Valero (fejvégnél levehető, lábvégen fix)

Speciálisan reteszelhető ágyvégek
Kristályfehér (hasonló, mint NCS S 0500-N
Ezüstszürke (hasonló, mint RAL 9006
IPX6 manuálisan mosható
IPX6W automata rendszerekkel mosható
Behegesztett rácshálós fekvőfelület
Kivehető rácshálós fekvőfelület
Higiénikus (műanyag) fekvőfelület
Átröntgenezhető hátrész (HPL)
4 vízszintesen csillapító görgő
4 univerzális görgő

2 vízszintesen, 2 univerzálisan csillapító görgő
Standard, külön fékezhető kerekek, 
ST kerekek
Integral kerekek
Dupla kerekek
1 kerék
2 kerék
4 kerék
Műanyag, színkódos
Fém, krómozott
Fejvégen, jobb oldalon
Fejvégen, bal oldalon

Lábvégen, bal oldalon
Lábvégen, jobb oldalon

Az ágy közepén (5. kerék)*
Alváz burkolat *
Ágyhosszabbítás
Ágyazópult
Külön felszerelhető, teljes hosszúságú oldalrács*
5. kerék*

*nem minden ágyváltozathoz rendelhető

Interkontinentális (teljesen eltávolítható)
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Gyártó:
Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford, 
Németország
Tel.: +49 (0) 52 21/185-0
Fax: +49 (0) 52 21/185-252
E-mail: info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Magyarországi forgalmazó:
Pro Klinimed XXI Kft.
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 
31.
Tel.: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
E-mail: info@pro-klinimed.hu
www.pro-klinimed.hu

Az Ön ágya, a mi szenvedélyünk.


