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A Vida ágy egyszerre ötvözi a modern megjelenést a 
megbizhatósággal és a magas funkcionalitással. A 
letisztult és átlátható kialakítás könnyű kezelhetőséget 
biztosít és ezzel egyidőben megkönnyíti az ágy előké-
szítését. A Vida ágy különböző változatai a legtöbb 
kórházi osztály elvárásainak megfelel.

A Vida ágy széles magasságállítás tartománya minden 
beteg számára megfelelő beülési magasságot biztosít. 
A legalacsonyabb pozíció biztonságot nyújt miközben 
segít elkerülni a kiesésből származó baleseteket.

Emellett az ápolószemélyzet az ágyat ergonómikus 
munkamagasságba tudja beállítani. A beépített au-
to-contour funkcióval a hátrész és a felső lábrész 
(comb) egyszerre állítható. Ez a funkció magas kényel-
met biztosít a beteg számára, miközben meggátolja az 
ágyon való lecsúszást.

A stabil konstrukció miatt a Vida ágy biztonságos ter-
helhetősége 250 kg. Így a Vida ágy a nagy testsúlyú 
betegeknél is használható.

Megbízható és praktikus: a Vida ágy

1.
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A különböző kezelőegységek segítségével a Vida ágy 
minden esetben könnyen és intuitív módon kezelhető. 
Az elvárásoknak megfelelően a betegek és az ápoló-
személyzet számára készült különböző távirányítók áll-
nak rendelkezésre.

Az ergonómikusan kialakított betegtávirányítót egy kéz-
zel is könnyű kezelni. A betegtávirányító és zárolható 
változatban is elérhető, melyről a Trendelenburg (shock 
pozíció) funkció is elérhető vészhelyzet esetén (3. kép).

Olyan betegtávirányító is elérhető, amit a különböző, 
az ápolószemélyzet számára készült távirányítókkal 
lehet kombinálni (4. kép). A sötétben való jobb irá-
nyíthatóság érdekében a betegtávirányító rendelhető 
háttérvilágítással is (nincs kép). 

A nővérpult segítségével az összes elektromos funkció 
elérhető, beleértve a CPR és Trendelenburg funkciót is 
(1. kép).

Kezelőegységek

Emellett a betegtávírányító alapfunkciói külön-külön 
is letilthatóak. A zárolóegységgel az ápolószemélyzet 
a betegtávírányító alapfunkcióit külön-külön is zárol-
ni tudja, valamint hozzáfér a vészhelyzetben szükséges 
funkciókhoz (2. kép).

A nővérpult és a zárolóegység az ágyazópultban van 
elhelyezve. Az ágyazópult egyszerre biztosít védelmet 
és könnyű elérhetőséget az ápolószemélyzet számára.

Az összes kezelőegység kombinálható a betegszatelit-
tel. Ez a kezelőegység egy flexibilis karral van az ágy 
fejrészénél rögzítve. A beteg így minden helyzetben 
egyszerűen tudja kezelni az ágyat.

1. 2.

4.3.
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A Vida ágy különböző hasznos felszereltséggel ren-
delhető. Ezek a kiegészítők nagyban megkönnyítik az 
ápolószemélyzet mindennapos munkáját.

A kihúzható ágyazópult az ágynemű cseréje során vagy 
a beteg kezelésénél nyújt segítséget (nagy kép). Továb-
bá itt található a zárolóegység és a nővérpult.

A meghosszabbítható fekvőfelület segítséget nyújt a 
magas betegek kényelmes és problémamentes ellátá-
sában (1. kép).

Az ágy Integral (3. kép) vagy normál (4. kép) kerekek-
kel is rendelhető. Mindkét változat könnyű irányítha-
tóságot biztosít és központi fékrendszerrel rendelkezik.

A fali ütközőgörgők teljeskörű védelmet nyújtanak és 
megakadályozzák az ágy és környezete károsodását 
(2. kép).

Felszereltség

A dölésszög kijelző segítségével a hátrész pontosan az 
orvosszakmailag megfelelő pozcióba hozható (5. kép).

A CPR karral vészhelyzet esetén a hátrész gyorsan víz-
szintes helyzetbe hozható (6. kép).

A Vida ágy éjszakai fénnyel is rendelhető. Az ágy alatti 
fény megkönnyíti a sötétben való tájékozódást és se-
gítéségvel megelőzhetőek a kiesés okozta balesetek. 
Mindezt úgy, hogy az ágy alatti fény nem zavarja a szo-
batársakat.

A Vida ágyak az éjjeli fénnyel együtt fékriasztással is 
felszerelhetőek. A fékriasztás akkor jelez, ha az ágy a 
hálózati áramforráshoz csatlakoztatva nincs lefékezve.

1.

3.

5.

4.

6.

2.



08

A 3/4-es oldalrács 39 cm-es védőmagasságot biztosít. 
Az oldalrácsok egyszerűen, függőleges irányban leen-
gedhetőek, így olyan helyeken is használhatóak, ahol 
kevés a hely. A oldalrács egyszerűen és gyorsan leen-
gedhető, a beteg szükség esetén könnyen elérhető.

3/4-es oldalrácsok

A Multiflex oldalrácsok teljesen lehajthatóak és pár 
mozdulattal felhúzhatóak és leengedhetőek. Ezáltal 
a szükebb helyeken is könnyen kezelhetőek az oldal-
rácsok. A Multiflex védőrácsok 41,5 cm-es védőma-
gasságot biztosítanak. Az oldalrácsvezető rudak az 
ergonómikus kialakításuknak köszönhetően kapasz-
kodóként is szolgálnak. A betegek így könnyebben és 
saját erejükből tudják elhagyni az ágyat. 

MultiFlex oldalrácsok
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A Vida ágyak kétféle ágyvéggel rendelhetőek. A Clas-
sic ágyvég (1. kép) 12 színben elérhető (lásd 15. ol-
dal). Az interkontinentális ágyvég (2. kép) öt színnel 
rendelhető (lásd jobbra).

Az ágyvégek szükség esetén könnyen és gyorsan leve-
hetőek. Vészhelyzet estén gyorsan hozzá lehet férni a 
beteghez (lásd nagy kép, balra). 

Ágyvégek

Snow White
9417-60

Azur
0744-60

Silver Grey
0160-60

Gold
0446-60

Baltic Sea
D475-60

1.

2.

Interkontitnentális ágyvég rendelése esetén ez az hat szín választható.

Storm
10542-60
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A Vida ágy higiénikus fekvőfelülettel rendelhető. A fek-
vőfelület elemek ellenálló polipropilénből készülnek. A 
műanyagelemek speciális formája megkönnyíti az ágy 
tisztítását. A fekvőfelület elemek külön-külön könnyen 
eltávolíthatóak, így az ágy kézi előkészítése könnyeb-
ben elvégezhető.

Igény szerint az ágy hátrészénél a fekvőfelület HPL 
anyagból is készülhet (1. kép). 

A hátrész alatt így egy röntgenkazetta tartó is elhelyez-
hető (2. kép). Ezzel a kiegészítővel az ágy  több kórházi 
osztály elvárásnak is megfelel.

Fekvőfelület

1.

2.

3. 4.

3.1.

A tartozékok a magas minőségüknek köszönhetően a 
kemény kórházi hétköznapokban is jól használhatóak. 
A tartozékok kifejlesztése során a kórházi személyzet és 
a betegek mindennapjait tartottuk szem előtt. Minden 
tartozék könnyen rogzíthető és gyorsan használatra 
kész.

A Vida ágyhoz a tartozékok széles skálája érhető el, 
melyek az ágyra rögzíthetőek. 

Az ágyon található különböző rögzítési pontok segítsé-
gével a beteg teljeskörűen ellátható az ágyban. A be-
tegkapaszkodó (1. kép) és az infúziós állvány (2. kép) 
az ágy fej- és lábvégénél is rögzíthető. A szerléktartók 
mindkét oldalrács változat esetén a tartozékok rugal-
mas elhelyezését biztostják (3. és 4. kép). A különböző 
tartozékok segítségével a Vida ágy a legkülönbözőbb 
helyzetekben jól használható. 

Tartozékok
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Technikai adatok

Méretek és súly

Külső méretek

Fekfőfelület méretek

Fekvőfelület elosztása

Biztonságos terhelhetőség

Hátrész kompenzáció

Térköz az ágy alatt

Önsúly

Beállítási lehetőségek

Trendelenburg pozíció

Anti-Trendelenburg pozíció

Fekvőfelület magassága

Hátrész

Felső lábrész (comb)

Fekvőfelület
• Higiénikus fekvőfelület (polipropilén)
• HPL hátrész, röntgenkazetta tartóval
• Ágyhosszabítás 28 cm

Tartozékok rögzítése
• Oldalrácsba integrált szereléktartó sín,

állítható akasztókkal
• Fej-és lábvégnél mindkét oldalon infúziós

állvány rögzíthető
• Medikai sínezés

Fej- és lábvég
• Teljesen levehető
• Színmintából választható színekben

Felhasznált anyagok
• Alváz és fekvőfelületkeret:

Hegesztett acél konstrukció, tartós 
poliészter porfestéssel

• Fekvőfelület elemek:
- Classic: 8 mm-es laminált lap betét, 

fém kerettel
- Interkontinentális: PP műanyag

• Fekvőfelület elemek: PP műanyag

Elektromos felszereltség 
• Motoros magasságállítás kb. 25 másodperc
• Magas minőségű elektromos egységek:

- alacsony áramfogyasztás
- veszélytelen 24 V-os feszültség
- magas teljesítmény
- alacsony készenléti áramfogyasztás
- alacsony elektromágneses környezetterhelés

• Ötszörös védelem a túlterhelés és a túlmelegedés ellen
• Magas minőségű földelt kábelek
• Magas minőségű távirányító kábel
• Tartós akkumulátor csomag, töltésjelzővel
• Motoros magasság-, hátrész, felső lábrész és Trendelenburg

állítás
• Alsó lábrész fogasléccel állítható 6 fokozatban
• Motorok, zárolóegység, nővérpult IP44 védelem
• Beteg távirányító, vezérlő egyég IP66 védelem

Károsodás elleni védelem
• Az ágy négy sarkán ütközőgörgők

vízszintes és univerzális (opcionális) csillapítás
• Fékriasztás (opcionális): max. 5 percig tartó jelzés
• Az ágy kialakítása becsípődés elleni védelemmel bír, így

megakadályozza a testrészek becsípődését (fej, kar, kéz)
• Gyors trendelenburg működtetés hálózattól függetlenül is

vészhelyzet esetén
• Az ágy megfelel az EN 60601-2-52:2010 szabványnak

Vida

99 x 215 cm

87 x 200 cm

82 - 20 - 36 - 53 cm

9 cm

250 kg

kb. 15,5 cm

149 kg

16°

38 - 81 cm 

16°

0° - 70°

0° - 43°

Felszereltség és opciók

Oldalrácsok

Fej- és lábvég kialakítása

Alvász színe

Fekvőfelület

Kerekek

Konduktív kerekek

Irányított kerék pozíciója

Távirányítók

További opciók

3/4-es oldalrácsok

MultiFlex oldalárcsok

Classic ágyvégek

Interkontinentális ágyvégek

Ezüstszürke RAL 9006-al egyenértékű

Kristályfehér NCS S0500 N

Higiénikus PP fekvőfelület, HPL hátrésszel

Higiénikus, PP fekvőfelület

Ágyhosszabbítás

Alsó lábrész hosszabbítás

ST Ø 150 mm kerekek

Integral Ø 150 mm kerekek

1 kerék

2 kerék

4 kerék

Fejvégen, jobb oldalon

Fejvégen, bal oldalon

Lábvégen, jobb oldalon

Lábvégen, bal oldalon

Nővérpult

Zároló egység

Beteg távirányító háttérvilágítással, nem zárolható

Beteg távirányító, nem zárolható

Beteg távirányító, zárolható

Beteg szatelit

Ágy alatti fény

Fék riasztás (ágy alatti fénnyel együtt)

Medikai sín

További sínezés

Hátrész dőlésszög kijelző

Trendelenburg dőlésszög kijelző

Ágyazópult

Akkumulátor

Vida

X = Standard O = opcinális
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Snow White1

9417-60

Azur1

0744-60

Global Beech
4306-60

Noce Lyon
4232-60

Silver Grey1

0160-60

Ottawa Maple
4209-60

Gold1

0446-60

Noce Praliné
4452-60

Baltic Sea1

D475-60

Eternal Cherry
4325-60

Valley Oak
4166 -60

Storm
10542-60

1 Interkontinentális ágyvégnél választható szín

Színek



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
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