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— Ergoframe® proti dekubitům

— Snadná mobilizace

— K dispozici řada ovládacích 
prvků
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— Jednoduchá hygiena lůžka

— Bezpečnostní prvky, 
např. Extender či Protektor

— Příjemné manévrování s lůžkem
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t— Nízké náklady na pořízení 

i údržbu

— Univerzální lůžko 
za výhodnou cenu

— Ochrana před přetížením

Eleganza 1
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Dokonalá péče

1
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KOMFORT PRO KAŽDÉHO
Lůžko je pohodlné i pro vyšší osoby či bariatrické pacienty, kterých 
v nemocnicích přibývá. 

— Robustní konstrukce.

— Bezpečné pracovní zatížení SWL 180–250 kg.

— Šířka ložné plochy 90 cm.

— Možnost prodloužení o 15 cm.

OVLÁDÁNÍ NA DOSAH
Pacient má k dispozici hned několik uživatelsky přátelských 
ovládacích prvků.

Dálkový ovladač
k nastavení základních poloh lůžka 
s podsvícenou klávesnicí.

Satelitní ovládací panel
na ohebném rameni je snadno dostupný. Tlačítka jsou 
reliéfní a vhodná i pro zrakově postižené pacienty.

Ovládací prvky v postranici
jsou doslova vždy po ruce.
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SNADNÁ MOBILIZACE
Ložná plocha může být vybavena boxem na MobiLift®, 
který podporuje nezávislou mobilizaci pacienta.

— Počítá s různou výškou pacientů a je možné jej 
nastavit do dvou poloh.

— Optimální opěrný bod při vstávání.

ERGOFRAME® +16 cm 
Při změně nastavení zádového a stehenního dílu funkce 
Ergoframe® minimalizuje působení tlaku a třecích sil 
v pánevní oblasti pacienta, což přináší významné 
snížení rizika výskytu proleženin.
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BEZPEČNÉ POSTRANICE
Lůžko může být vybaveno plastovými dělenými postranicemi nebo 
jednodílnými 3/4 postranicemi. Oba typy splňují platné normy, všechny 
mezery jsou navrženy s ohledem na bezpečnost.

— Postranice jsou vybaveny dvoukrokovým bezpečnostním 
mechanismem.

— Ovládání jednodílných postranic je poprvé ergonomicky umístěno 
v jejich horní části.

ORIGINÁLNÍ PROTEKTOR
Protektor poskytuje ochranu po celé délce ložné plochy. Je umístěn v nožní 
části lůžka a navazuje na jednodílnou postranici jak svými rozměry, tak 
designem.

Bezpečnost především

EN 60601-2-52

COMPLIANT
EN 60601-2-52

COMPLIANT

projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011

Varianta: 06

SAFE BED
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SAFE BED
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SAFE BED
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SAFE BED SAFE BED
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Bezpečnost především

GO TLAČÍTKO
Chrání pacienta před nechtěným pohybem lůžka. Pomocí 

GO tlačítka jsou ovladače aktivovány po dobu tří minut 
od posledního stisku.

LEPŠÍ OCHRANA
V některých případech je žádoucí poskytnout 
pacientovi vyšší míru ochrany. Snadno demontovatelný 
nástavec (Extender) zvýší postranici o 10 cm. Na lůžko 
tak lze umístit i vyšší typy aktivních matrací – až 
do výšky 26,5 cm.

SAFE Plus
CONCEPT
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Snadná čistitelnost
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Snadná čistitelnost
PLASTOVÁ LOŽNÁ 
PLOCHA
Ložná plocha je tvořena osmi samostatně 
odnímatelnými díly. Je vyrobena tak, aby 
čištění lůžka bylo jednoduché a rychlé.

— Každý díl váží jen 700 g, což práci velmi 
usnadňuje.

— Vylisovaný piktogram pacienta označuje 
správnou polohu dílu.

BEZESPÁROVÁ 
TECHNOLOGIE
Při výrobě jednotlivých dílů se používají 
nejmodernější bezespárové technologie, 
které minimalizují prostor pro nežádoucí 
infekce. Lůžko tedy splňuje nejpřísnější 
hygienické požadavky a je uživatelsky 
přátelské.

JEDNODUCHÁ 
KONSTRUKCE
Kvůli snadné čistitelnosti bylo lůžko 
Eleganza 1 od počátku navrhováno 
tak, aby bylo dosaženo maximálního 
zjednodušení celé konstrukce 
i jednotlivých dílů a ploch. 
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Přívětivé pro personál
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Přívětivé pro personál

SESTERSKÝ 
OVLÁDACÍ PANEL
Panel je přehledný a ovládání jednoduché. 
Díky praktickému kabelu lze s ovladačem 
snadno a flexibilně manipulovat u lůžka.

5. KOLEČKO
Aktivované 5. kolečko usnadňuje 
personálu jak jízdu po dlouhých 
chodbách, tak i manipulaci s lůžkem 
na menším prostoru.

ZÁKLADNÍ 
OVLÁDACÍ PANEL
K ovládání a deaktivaci některých 
funkcí je panel umístěn pod nožním 
čelem a je pevně spojen s rámem 
lůžka.

NOŽNÍ OVLADAČE
Umožňují praktické a snadné 
nastavení výšky lůžka včetně 
vyšetřovací pozice. Jsou vybaveny 
mechanickou ochranou před 
náhodnou aktivací.
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Eleganza 1 Extra SAFE
PÉČE A ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST
Eleganza 1 Extra SAFE nabízí vysoký standard nemocničního lůžka. Díky 
úpravám je vhodná pro speciální oddělení, jako je například psychiatrie, 
vězeňská nemocnice nebo oddělení s mentálně nemocnými pacienty.

Ergoframe® 
Při polohování zádového a stehenního 
dílu systém Ergoframe® rozšiřuje 
ložnou plochu o 16 cm.

21

Základní vybavení lůžka Eleganza 1 Extra SAFE * 
Pevné kryty ložné plochy Konektor Plug and Play pro pacientský ovladač

Pevná trubková čela Záložní baterie

Pevné výplně čel Sesterský ovladač s tlačítky kardiackého křesla a náklonů TR/ATR 

Pevně zabudovaný sesterský ovladač v poličce 
na lůžkoviny

Ochrana napájecího kabelu 
v uzamykatelném boxu

* oproti standardní verzi lůžka Eleganza 1

Kardiacké křeslo 
Do této pozice může 
být lůžko nastaveno 
stisknutím jediného 
tlačítka.

1
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PEVNÉ DÍLY 
Čela lůžka i jejich výplně jsou 
uchyceny napevno a zafixovány 
jsou rovněž díly ložné plochy. 
Všechny drobnější součásti lůžka, 
jako například háčky na liště 
na příslušenství, jsou zajištěny.

OCHRANA KABELU
Přívodní kabel je umístěn 
v zamykatelné schránce. Kabely 
jsou vedeny tak, aby neohrožovaly 
pacienty.

KLÍČ SEGUFIX
Segufix je kompatibilní, obsluha 
nepotřebuje žádné přídavné klíče.

FIXACE
Lůžko ve variantě bez koleček lze 
připevnit k podlaze.
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Eleganza 1 pečovatelská

14 LINET | Eleganza 1



Eleganza 1 pečovatelská
Eleganza 1 v pečovatelském provedení zvyšuje kvalitu péče o klienty. 
Funkce a vlastnosti lůžka plně odpovídají potřebám pečovatelských 
domů i zařízení pro dlouhodobou péči.

DŘEVĚNÝ DEKOR
Barevná škála lůžek je velmi variabilní a plně se přizpůsobí prostředí 
konkrétního zařízení. Výběrem vlastního designu a provedení zákazník 
získá funkční a naprosto individuální model.

R 5184 Javor královský R 5320 Buk bílý R 5313 Buk sesazenka R 4601 Olše zlatočervená

R 5360 Třešeň ušlechtilá R 4801 Ořech standard R 5681 Třešeň Havana

Lůžko s průběžnými postranicemi.

Excellent
DESIGN
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Eleganza 1 LE
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NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ 
VARIANTA
Konstrukce lůžka Eleganza 1 LE je shodná s klasickým 
modelem Eleganza 1: zdvih, maximální zátěž, 
podvozek včetně všech variant koleček a brzd, ložná 
plocha i čela. Stejně tak lze volit mezi jednodílnými 
sklopnými nebo dělenými plastovými postranicemi. 
Jednodušší je řídicí jednotka lůžka.



Eleganza 1 LE

OVLÁDÁNÍ LŮŽKA
Eleganza 1 LE je vybavena 
jednodušší řídicí jednotkou, 
lůžko lze proto ovládat jediným 
ovladačem. Ten umožňuje elektrické 
polohování a nastavení výšky.

— Mechanické zamykání.

— 8 či 10 tlačítek (2 tlačítka pro 
náklon do TR/ATR polohy).

Zjednodušená varianta lůžka Eleganza 1 nabízí vysokou funkčnost 
za nižší cenu.

— Univerzální řídicí jednotka 100–240 V.

— Možnost vybavit lůžko ovladačem Plug and Play.

— Jedna páka mechanického nastavení CPR 
(možné navýšení na standardní dvě páky).

Pečovatelská verze Eleganza 1 LE.

Cenově nejdostupnější varianta 
elektrického lůžka bez náklonu.

17LINET | Eleganza 1
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Praktické detaily

Odnímatelná čela
se dají upevnit k rámu ložné plochy 
jednoduchým excentrickým zámkem.

Horizontální 
chrániče 
rohů lůžka.

Ložná 
plocha 
je vyjímatelná a čistitelná 
a je vhodná pro matrace 
šíře 86 či 90 cm. 

Poličku 
na ložní 
prádlo 
je možné použít 
i k uložení sesterského 
panelu.

Mechanické CPR 
je alternativou k elektrickému CPR.

1
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Praktické detaily
VÝBĚR BAREV
Praktický, jednoduchý a velmi atraktivní design lůžka 
Eleganza 1 spolu s širokou škálou barevných efektů 
vytváří příjemné a moderní nemocniční prostředí.

EN 60601-2-52

COMPLIANT
EN 60601-2-52

COMPLIANT

projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011

Varianta: 06
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Technické parametry

Kolečka

125 mm 150 mm

Vnější rozměr 99 × 218 cm

Prodloužení lůžka 15 cm

Ložná plocha matrace
4dílná, 

elektricky polohovatelná

Ložná plocha matrace 200 × 90 × 14 cm

Elektrické výškové nastavení 37 – 73,5 cm 39,5 – 76 cm

Elektricky polohovatelný 
zádový díl

0 – 70°

Elektricky polohovatelný 
stehenní díl

0 – 34°

TR / ATR 15° / 15°

Ergoframe® 10 + 6 cm

Hmotnost lůžka 
(podle specifikace)

135 kg

Norma IEC: 60601-2-52

Ochrana proti 
vniknutí vody a prachu

IPx4

Ochrana před přetížením Ano

Podjezdnost pro server 16 cm 18,8 cm

Bezpečné pracovní zatížení

Kolečka Baterie

Rozměry Brzdění 
Bez 

baterie
S baterií

125 mm

Individuálně 
brzděné

185 kg 

Centrálně brzděné
200 kg 250 kg

150 mm Centrálně brzděné
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— Nízké náklady na pořízení 
i údržbu

— Univerzální lůžko 
za výhodnou cenu

— Ochrana před přetížením
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Eleganza 1
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— Ergoframe® proti 
dekubitům

— Snadná mobilizace

— K dispozici řada ovládacích 
prvků

— Jednoduchá hygiena lůžka

— Bezpečnostní prvky, 
např. Extender či Protektor

— Příjemné manévrování 
s lůžkem


