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A gyermekek számára a kórházi tartózkodás 
különösen megterhelő lehet. A félelmeiket el-
lensúlyozó barátságos környezet megléte kü-
lönösen fontos. A Maximo ágyak segítséget 
nyújtanaka a barátságos környezet megterme-
tésében, miközben a különböző előrásoknak is 
megfelenek. Ez az ápolás központú gyerek ágy 
magas biztonságot nyújt vidám külsőben. Az 
ágy megrendelésénél fehér, sárga és kék színek 
közül lehet választani.

A Maximo gyerekágy robosztus felépítésével és 
hosszú élettartamával megfelel a kórházi elvá-
rásoknak.

Opcionálisan az ágy plexi üvegezéssel is ren-
delhető, a zavartalan ki- és betekintés elősegí-
tése érdekében. A plexi üvegezés kivehető, így 
az ágyban fekvő pácienshez való akadálymen-
tes hozzáférés biztosított.

Az ágy a fiatal páciensek számára
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Az oldalrácsok magassága kényelmesen és 
csendesen beállítható, így ez nem zavarja az 
ágyban fekvő pácienst. Az oldalrácsok magas-
sága egyszerűen is biztonságosan állítható egy 
lábpedál segítségével.

A ágy megjelenés vonzza a tekintetet: az oldal-
rácsok íves felsőrésze a barátságos megjelenés 
mellett megkönnyíti a nővérek munkáját.

Az ágy használata a magas gyerekek számára 
is biztonságos, mivel az oldalrácsok védőma-
gassága 81 cm.

A fekvőfelület mindkét irányban, több lépcsőben 
7.5°-ig dönthető (Trendelenburg / Anti-Trende-
lenburg pozíció).

Kényelmes működtetés
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Négy mosolygós kacsafej néz le a gyerekre az 
ágy felső részéről. Ezek az apró részletek teszik 
gyerekbarátta a Maximo ágyakat (1. kép).

A fali ütközőgörgők egyesítik a hatékonyságot 
a jó megjelenéssel (2. kép). Ütközések esetén 
megvédik az ágyat a sérülésektől. Szükség ese-
tén az infúziós állvány rögzítéséhez nyújtanak 
segítséget (3. kép).

Az ütközőgörgők kialakítása és színe beleolvad 
az ágy megjelenésébe.

Praktikus részletek
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A gyerekek ápolása különleges kihívást jelent. 
Az átgondolt megoldások valóban megkönnyít-
hetik az ápolószemályzet munkáját. Az ápolási 
eszközöknek minden könnyen elérhető helyen 
kell lenniük.

A Maximo gyerekágyakhoz praktikus kiegészí-
tők rendelhetők.

Elforgatható szennyes pelenkatartó szerelhető 
fel az ágyra (2. kép). A kis pácienseknél jól jö-
het az ágy alól kihúzható tárolórekesz (1. kép). 
Minden gyorsan és egyszerűen elérhető. 

Tartozékok
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Felszereltség és opciók
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Méretek és súly

Külső méretek

Fekvőfelület mérete

Ágy magassága

Maximális terhelhetőség

Ágy alatti térköz 
teljesen felhúzott oldalrácsnál

Ágy alatti térköz 
teljesen leengedett oldalrácsnál

Önsúly
(ágy + tartozékok)

Oldalrácsok védőmagassága

Beállítási lehetőségek

Trendelenburg pozíció

Anti-Trendelenburg pozíció

Fekvőfelület magassága

Felhasznált anyagok

Váz és ágykeret

Plexi betétek

Rendelhető tartozékok 
és opciók

Fej- és lábvég

Kerekek

Fertőtlenítés

Tartozékok

Maximo

91,2 x 171,2 cm

74 x 140 cm

172, 2 cm

50 kg

66 cm

16 cm

89 kg

kb. 81 cm

0° - 7.5°

0° - 7.5°

78,6 - 95,9 cm

Hegesztett acél konstrukció, porfestéssel

Macrolon

Acél csövek

Kivehető plexi betét

Kés/sárga 100 mm-es Tente kerekek

Szürke 100 mm-es Steinco duplakerekek

Automatikus rendszerekkel fertőtleníthető

Kivehető ágyneműs kosár a fekvőfelület alatt

Szennyes pelenka tartó

Infúziós állvány tartó

Alapszínek

Kristályfehér
NCS 0500-N

Kék
RAL 5015

Taxi sárga
RAL 1023

= standard = rendelhető



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


