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A különleges elvárásoknak is megfelelő

kórházi gyerekágy

Biztonságos és megbízható
A Junior kórházi gyerekágyat a különösen biztonságos
és megbízható tulajdonságai különböztetik meg a többi gyerekágytól. Az ágy praktikus funkciói megkönnyítik
az ápolószemélyzet napi munkáját.
Az ágy erős, magas minőségű kialakítása miatt egyszerre biztonságos benne aludni és napközben
játszani. Az ágy vidám színei miatt a gyerekek
könnyebben fo-gadják el az ágyat és ezzel egyidőben
javítják a viuzális észlelést.

Az ágyat kisgyermekek használhatják 100 cm-es magasságig. Az gyerekágy biztonságos terhelhetősége 50
kg.
A legújabb szabványoknak is megfelel konstrukció biztosítja, hogy az ágy hosszú éveken át fog stabil és megbizható szolgálatot teljesíteni.
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Ergonómikus ápolás
A fekvőfelület magasságát 75 és 91 cm között lehet
beállítani. Így biztosítható, hogy a testtartásnak ergonómikusan megfelelő magasságba lehessen állítana
az ágyat. Ez az ápolószemélyzet és a hozzátartozók
számára is nagyobb kénelmet jelent. Egy könnyen oldható állítkar segítségével lehet az ágyat többféle magassága beállítani (1. és 2. kép).
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Biztonság és védelem
A fekvőfelület magasságállítása mellett kézzel egy
max. 7°-os Trendelenburg / Anti-Trendelenburg pozíció
is beállítható (nagy kép). Ezzel a tulajdonságával az
gyerekágy ideális megoldást nyújt a fiatal páciensek
kezeléséhez.

A könnyen működtethető biztonsági oldalárcsok gyors
hozzáférést biztosítanak a pácienshez (2. kép). 81 cmes magasságával olyan gyerekek számára is védelmet
nyújt, akik már önállóan is fel tudnak állni (2. kép).

Az oldalrácsok oldóretesze úgy lett kialakítva, hogy
csak az ágyon kivülről lehessen használni (1. kép). Ezzel meggátolható, hogy az ágyban tartózkodó engedje
le az oldalrácsot. Így elkerülhetőek a kiesésből származó balesetek.

Az oldalrácsokat köztes pozícióba is lehet állítni, hogy
a szükséges ápolási teendők könnyen elvégezhetőek
legyenek.
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Felszereltség és opciók
Junior
Méretek és súly
Külső méretek

80 x 167 cm

Fekvőfelület mérete

69 x 135 cm

Fekvőfelület magassága

75 - 91 cm között

Az ágy magassága

170,1 cm

Biztonságos terhelhetőség

50 kg
66 cm
(az oldalrács legmagasabb pozíciójában)

Ágy alatti rés

16 cm
(az oldalrács legalacsonyabb pozíciójában)

1.

77 + 5 = 82 kg
(ágy + tartozékok)

Önsúly
Oldarács védőmagassága

max. 81 cm

Beállítási lehetőségek
Trendelenburg pozíció

7°

Anti-trendelenburg pozíció

7°
75 - 91 cm

Fekvőfelület magassága
A magasság és a Trendelenburg pozíció retesz segítségével állítható
Anyagok
Hegesztett acél konstrukció tartós poliészter porfestéssel
Kiegészítők és tartozékok
Kihúzható szennyestartó
Pelenkagyűjtő

2.

Infúziós állvány tartó

Tartozékok: praktikus, letisztult, rugalmas
A gyerekágy további hasznos kiegészítőkkel szerelhető
fel. Ezek a tartozékok úgy szerelhetőek fel az ágyra,
hogy mármikor gyorsan és könnyen elérhetőek legyenek. Ezek a tartozékok a kihúzható ágynemű tartó,
használt pelenka tartó és infúziós állvány tartó. Az ágynemű tartó megkönnyíti az ápoló személyzet és család
munkáját. A ruhaváltás vagy az ágynemű csere során a

ágyneműtartóban tiszta vagy szennyes ruhát is tárolhat
(2. kép). A pelenkatartóban higiénikusan tárolhatja a
használt pelenkákat (1. kép). Az infúziótartók biztosítják, hogy a fiatal páciensek az ágyban is megkaphassák az infúziót (nagy kép).

Alapszín

Másodlagos szín

ágyvégek, hosszanti oldal, fogantyúk, infúzió tartó

oldalrácsok, fekvőfelület, magasságállítás fogantyú,
szennyestartó vezetősín, hátrész

Kristályfehér

Ezüstszürke

NCS 0500-N
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Kristályfehér

Ezüstszürke

NCS 0500-N

Taxi sárga

Kék

Taxi sárga

RAL 1023

RAL 5015

RAL 1023
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A technikai változtatás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai hibákért nem vállaunk felelősséget!
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

