Eleganza 3XC
Lůžko pro intenzivní péči

PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Eleganza 3XC
Ideální řešení pro intenzivní péči
Design a funkce lůžka Eleganza 3XC jsou ušité
na míru vysokým nárokům intenzivní péče. Toto
moderní lůžko se sloupovou konstrukcí nabízí
ucelený program, který pomáhá nemocničnímu
personálu zachraňovat životy pacientů
v kritickém stavu.
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PODPORA VITÁLNÍCH FUNKCÍ
Lůžko Eleganza 3XC s funkcí Kardiackého křesla
podporuje přirozenou plicní ventilaci a zlepšuje činnost
srdce. Díky sofistikované funkci rentgenování přímo
na lůžku lze včas diagnostikovat řadu plicních komplikací.
Kompatibilita s C-ramenem umožňuje provádět přímo
na lůžku řadu zákroků.

PREVENCE PÁDU
Pádu pacienta zabraňují kromě postranic sofistikované
funkce jako ochranný prvek Eleganza Protector®,
vícezónový Bed exit alarm či funkce automatického
zabrždění iBrake.

PREVENCE DEKUBITŮ
Jedinečný systém Ergoframe® snižuje tlak působící
na tkáně v pánevní oblasti při polohování a minimalizuje
tření mezi pokožkou na pacientových zádech a matrací.
Konstrukce (výška) postranic umožňuje použití většiny
antidekubitních matrací.

REKONVALESCENCE
Pomocí aktivní mobilizace pacienta za využití
mobilizačních pomůcek lze eliminovat negativní důsledky
imobilizačního syndromu. Pacient může být v odpovídající
míře a bezpečně mobilizován.

VÝBORNÁ ČISTITELNOST
Dekontaminace povrchu lůžka je velmi jednoduchá
a komplexní díky sloupové konstrukci, rovným povrchům
a bezespárovému provedení a kompatibilitě s parními
čističi.

USNADNĚNÍ PÉČE
Zdravotnickénu personálu usnadňuje práci řada
inteligentních funkcí, např. 5. kolečko, i-brzda, váha
zabudovaná v lůžku apod.
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Křeslo pro kardiaky
Podpora zdravé funkce plic
Podpora vitálních funkcí u pacientů v kritickém stavu je jednou z priorit jednotek
intenzivní péče. Funkcí „Křeslo pro kardiaky“ lze dosáhnout vertikální polohy
hrudníku a tím podpořit optimální funkci plic a srdce.

Personál může polohu křesla pro kardiaky nastavit pohodlně
a rychle stiskem jediného tlačítka na hlavním ovládacím
panelu. Při poloze vsedě se zvyšuje vitální kapacita plic
a zlepšuje se plicní ventilace.
Kinematický systém Ergoframe® rozšiřuje ložnou plochu
v pánevní oblasti pacienta. Tím se minimalizuje stlačení plic,
když je pacient v poloze křesla pro kardiaky.
Poloha křesla pro kardiaky snižuje zatížení srdce a zlepšuje
srdeční činnost.
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Prevence pádu
Unikátní trojdílné postranice – absolutní ochrana
Jedinečný systém postranic Eleganza 3XC vytváří na lůžku bezpečný prostor. Postranice
umožňují personálu optimalizovat nastavení podle individuálního zdravotního stavu
jednotlivých pacientů. Systém postranic lůžka Eleganza 3XC se skládá ze tří částí – hlavové
postranice, středové postranice a doplňkové postranice Eleganza Protector®, umístěné
v nožní části lůžka. Komponenty systému tak může personál používat variabilně na základě
míry rizika pádu u jednotlivých pacientů.

PLNÁ DÉLKA –
NADSTANDARDNÍ
OCHRANA
Pokud je pacient vyhodnocen
z hlediska pádu jako vysoce
rizikový, může sestra aplikovat
postranice po celé délce ložné
plochy.
Eleganza Protector® poskytuje
ochrannou bariéru po celém
obvodu ložné plochy. Tím je
zabráněno pádu u problematických,
zmatených nebo rizikových
pacientů.

STANDARDNÍ OCHRANA
Postranice bez prvku Eleganza
Protector® poskytují standardní
úroveň ochrany naprosto vyhovující
většině pacientů.
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Aktivní prvky pro zvýšenou ochranu proti pádu
Kromě mechanických řešení nabízí Eleganza 3XC pro minimalizaci rizika pádů
i další progresivní metody. Pro dosažení nejvyšší úrovně ochrany pacientů lze
lůžko vybavit dalšími sofistikovanými funkcemi Multizonovym Bed Exit Alarmem
a I-Brake. Tyto funkce poskytují sestrám jistotu, že pacient je na lůžku a lůžko je
vždy bezpečně zabržděno.

VÍCEZÓNOVÁ SIGNALIZACE
OPUŠTĚNÍ LŮŽKA
Vícezónová signalizace opuštění
lůžka je součástí celé koncepce
prevence pádu. Systém detekuje
pacientův pohyb směrem k okraji
lůžka a upozorní pacienta i personál
na potenciální riziko pádu.

I-BRAKE
Jedinečný systém i-Brake
automaticky aktivuje brzdy lůžka
1 minutu po zapojení lůžka do sítě,
pokud personál zapomene lůžko
zabrzdit standardním způsobem.
Tím zabrání pacientovu pádu
způsobenému opřením se
o nezabrzděné lůžko při opouštění
lůžka nebo uléhání na něj.
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Prevence dekubitů I.
Systém Ergoframe® rozšiřuje prostor v pánevní oblasti
Společnost LINET věnuje problematice dekubitů mimořádnou pozornost.
Vyvinula ucelený systém prvků, který zahrnuje nejen funkce lůžek pro snadnější
prevenci, ale nabízí také své vlastní aktivní matrace pro prevenci i léčbu dekubitů,
které představují špičkovou kvalitu ve své kategorii.

ERGOFRAME®
Ložná plocha lůžka Eleganza 3XC
je vybavena systémem Ergoframe®,
který rozšiřuje prostor v pánevní oblasti
a odstraňuje tak tlakové zatížení tkání v této
části těla, ve které vzniká až 40 % dekubitů.
Další příčinou vzniku dekubitů je tření
a střižné síly působící na pokožku. Systém
Ergoframe® zároveň snižuje tření mezi
matrací a pokožkou pacienta v oblasti
zad a lopatek, čímž snižuje riziko vzniku
dekubitů.

ÚČINKY SYSTÉMU ERGOFRAME®
Zachování dobré plicní ventilace
Snížení rizika dekubitů v oblasti
pánve, kříže a lopatek
Komfort pacienta ve všech
polohách, zejména vsedě
Prevence komplikací vyplývajících
ze stlačení vnitřních orgánů
v dutině břišní
Zajištění stálé opory pro hlavu

B

Oblasti většinou ovlivněné rizikovým
tlakem a střižnými silami.
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Lůžko se systémem ERGOFRAME®

Standardní lůžko

Prevence dekubitů II.
Matrace s proměnlivým tlakem Virtuoso
Koncepce matrace s nulovým tlakem Virtuoso, kterou vyvinula a vyrábí společnost LINET,
je jednou z nejúčinnějších antidekubitních matrací. Je určena pro akutní a dlouhodobě ležící
pacienty, kterým poskytuje efektivní prevenci a léčbu dekubitů.

SYSTÉM 3 CEL
S NULOVÝM PŮSOBENÍM TLAKU
Matrace Virtuoso je určena pro 4dílnou ložnou
plochu. Díky zcela nové koncepci tří cel
dochází k úplnému odstranění tlaku, zejména
na ohrožených částech těla. Matrace se
opakovaně nafukuje a vypouští v pravidelných
7,5 minutových intervalech a to nepřetržitě
po dobu 24 hodin denně. Interval 7,5 minuty
odpovídá přirozené pohybové aktivitě spící
osoby, která mění svoji polohu přibližně osmkrát
za hodinu.
Matrace se skládá ze dvou vrstev a každá vrstva
má jinou strukturu cel. Cely jsou pevně spojeny.
Matrace tedy brání propadnutí pacientova těla
mezi jednotlivé cely.

TŘI REŽIMY PRO KAŽDOU SITUACI
Matrace Virtuoso nabízí personálu tři provozní
režimy: střídavý, maximální nafouknutí
a konstantní nízký tlak. To umožňuje hodnocení
léčby dekubitů a výběr nejlepšího postupu.
Režimy a další funkce lze obsluhovat pomocí
panelu na ergonomicky tvarovaném kompresoru,
se kterým se snadno manipuluje.
APT – střídavý tlak v celách
MAX – všechny cely nafouknuty na maximum
CLP – trvale nízký tlak ve všech celách
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Rehabilitace
Aktivní mobilizace
Konstrukce lůžka Eleganza 3XC nabízí kompletní systém prvků pro usnadnění
mobilizace pacienta tím nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem. Mobilizační
prvky lůžka rovněž velkou měrou šetří čas sester i fyzioterapeutů.

SYSTÉM MOBI-LIFT®
Mobilizační madla Mobi-Lift® integrovaná v ložné
ploše lůžka slouží pacientovi jako stabilní opora
při opouštění lůžka i při uléhání. S opěrnými
madly Mobi-Lift® získává pacient potřebnou jistotu
a zbavuje se strachu z pádu.
V opěrných madlech Mobi-Lift® je integrováno
jednoduché tlačítko pro nastavení výšky lůžka. Tuto
funkci může využít pacient sedící na okraji lůžka.
Rehabilitační sestra nebo fyzioterapeut při
mobilizaci pacienta asistují, jejich pomoc je ale díky
mobilizačním prvkům lůžka Eleganza 3XC omezena
na bezpečnou minimální úroveň. Madla Mobi-Lift®
přebírají velkou část jejich fyzické práce a motivují
pacienta k větší aktivitě.
Rehabilitační sestra nebo fyzioterapeut asistují při
mobilizaci pacienta pouze v nezbytné míře. Madla
Mobi-Lift® přebírají velkou část jejich fyzické práce.

MOBILIZAČNÍ PROCES

Pacient se může bezpečně posadit díky opoře
zádového dílu a středové postranice.
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Pacient může jednou rukou vysunout madlo
Mobi-Lift®.

Pomocí ovladače zabudovaného v madlu Mobi-Lift®
si pacient nastaví optimální výšku lůžka při vstávání.
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Rentgenování na lůžku
Rentgenování pacientů v kritickém stavu patří na jednotkách intenzivní péče k denní
rutině. Díky možnosti RTG monitorování plic a hrudníku lze předejít komplikacím
ohrožujícím život, jako je například zápal plic nebo nevzdušnost (atelektáza) plic.
Díky speciálním prvkům lůžka Eleganza 3XC může personál provádět nezbytnou
diagnostiku životních funkcí pomocí mobilního RTG přístroje přímo na lůžku.

INTEGROVANÝ DRŽÁK RTG KAZETY
Zádový díl lůžka Eleganza 3XC je transparentní pro
RTG paprsky a na jeho spodní straně je umístěn
držák pro založení RTG kazety. Speciální výsuvná
konstrukce držáku umožňuje pohodlné vložení
kazety pod ložnou plochu z boční strany lůžka.
Pacient není ohrožen manuální manipulací. Odpadá
i nepohodlné zvedání pacienta při podkládání RTG
kazety pod jeho záda.

Rentgenování na lůžku

KOMPATIBILITA S C-RAMENEM
Lůžko Eleganza 3XC umožňuje provádět přímo
na lůžku řadu zákroků s využitím C-ramene.
K takovým zákrokům patří například zavádění
dočasné intrakardiální kardiostimulace, zavádění
katétrů do plicnice pro měření hemodynamických
parametrů, intraaortální balonkové kontrapulzace
(mechanická podpora srdce) nebo kontrola pozice
katétrů či stimulačních elektrod.
Kardiologické chirurgické zákroky s využitím
C-ramene jsou umožněny díky ložné ploše
transparentní pro RTG paprsky (od pánevní oblasti
nahoru). Neomezený přístup C-ramene dovoluje
dvojitá sloupová konstrukce.

Kompatibilita s C-ramenem
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Výborná čistitelnost
Základem účinné prevence nemocničních infekcí je dokonalá hygiena
a dezinfekce veškerých povrchů na lůžkovém oddělení i lůžka samotného.
Snadnou dekontaminaci lůžka Eleganza 3XC zaručuje jeho jednoduchá
konstrukce a použití bezespárové technologie při výrobů plastových dílů.

SLOUPOVÁ KONSTRUKCE [01]
Základem snadné hygieny je sloupová konstrukce
lůžka. Sloupy jsou tvořeny hladkými hliníkovými
profily bez těžko čistitelných mezer a spojů.
Konstrukce dovoluje neomezený přístup ke všem
částem lůžka.

Sloupová konstrukce [01]
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Plastová ložná plocha

Usnadnění péče
Vyšetřovací poloha

Váha zabudovaná v lůžku
Lůžka Eleganza 3XC mohou být vybavena integrovanou
váhou, která umožňuje vážit pacienta bez jeho
nepohodlného a rizikového přesunu mimo lůžko. Vážicí
systém lůžka Eleganza 3XC zajišťuje měření absolutních
hodnot hmotnosti pacienta a odhalí jakékoli změny
v hmotnosti pacienta nezávisle na poloze lůžka.

5. výsuvné kolečko
Jestliže se 5. kolečko aktivně
nepoužívá, může být snadno
zataženo do podvozku, aby
nepřekáželo při použití zařízení
na obsluhu nebo zvedání pacientů.
Páté kolečko umístěné ve středové
části podvozku umožňuje personálu
snáze manipulovat s lůžkem při zatáčení v místech s nedostatkem prostoru. Díky 5. kolečku lze s lůžkem
hladce manévrovat na místě bez
nutnosti nadjíždění a zpětného popojíždění. V dlouhých chodbách 5.
kolečko pomáhá držet směr bez vychýlení. Snadné řízení lůžka během
transportu pacientů přispívá ke snížení pracovního zatížení sester.
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Lůžko Eleganza 3XC s 5. kolečkem
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Optimální ovládání
Sada ovladačů umožňuje sestrám manipulovat s lůžkem Eleganza 3XC efektivním
a ergonomickým způsobem. Některé funkce může ovládat pacient, což přispívá
k jeho nezávislosti a dobré fyzické pohodě.

OVLADAČ INTEGROVANÝ
V POSTRANICI [01]
Ovladač se nachází na postranici, takže je pro
pacienta snadno dostupný, a slouží k nastavení
základních poloh lůžka.

HLAVNÍ OVLÁDACÍ PANEL [02]
Ovládací panel má ergonomický tvar a jeho
přehledné grafické provedení je uživatelsky
příjemné. Obsahuje řadu funkcí včetně paměti
pro 5 poloh – CPR, Trendelenburgovu polohu,
křeslo pro kardiaky, mobilizační polohu,
vyšetřovací polohu.

RUČNÍ OVLADAČ [03]
Praktický ruční ovladač pro pacienta i sestru
obsahuje ovládání základních poloh lůžka
včetně sklonu zádového dílu a nastavení výšky
ložné plochy.

NOŽNÍ OVLADAČE [04]

Ovladač na postranici [01]

Hlavní ovládací panel [02]

Ruční ovladač [03]

Nožní ovladače jsou umístěny po obou
stranách podvozku lůžka a umožňují praktické
a snadné nastavení výšky a vyšetřovací polohy.
Jsou vybaveny mechanickým chráničem proti
neúmyslné aktivaci.

ZÁSTRČKA PLUG & PLAY [05]
V některých případech, zejména u zmatených
pacientů, může být vhodné odstranit ruční
ovladač. Pomocí zásuvky plug&play, nacházející
se na liště s příslušenstvím, lze ruční ovladač
z lůžka snadno odmontovat.

Nožní ovladače [04]
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Zástrčka plug&play [05]
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Kompletní výbava pro intenzivní péči

[8]

[14]

[2]
[5]

[4]

[6]
[12]
[1]

[12]
[3]

[10]

[7]

[11]
[13]

[1] ČELO LŮŽKA S KONSTANTNÍ VÝŠKOU
Odnímatelné čelo s pevně danou výškou
umožňuje rychlý a snadný přístup k hlavě,
krku a hrudníku pacienta.
[2] POSTRANICE
Dělené postranice lůžka poskytují
pacientovi ochranu před pádem a zároveň
slouží jako opora při jeho mobilizaci.
[3] INTEGROVANÁ VÁHA
Ovládací panel integrované váhy umístěný
pod nožním čelem je chráněn proti nárazu.
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[9]

[6] OVLÁDACÍ PANEL SUPERVISOR
Pomocí ovládacího panelu Supervisor
lze nastavit všechny polohy lůžka. Panel
obsahuje paměť pro většinu často
používaných poloh, tlačítko GO, tlačítko
STOP, indikátor stavu a životnosti baterií.
[7] SLOUPY
Elektrické zdvižné jednotky umístěné
ve dvou sloupech umožňují výškové
nastavení ložné plochy a dalších poloh.
Sloupová konstrukce zajišťuje dokonalou
stabilitu lůžka.

[10] PRODLOUŽENÍ LŮŽKA
Integrované prodloužení lůžka umožňuje
přizpůsobit délku ložné plochy individuální
výšce pacienta.
[11] POLIČKA NA LŮŽKOVINY
Polička na lůžkoviny slouží také na odložení
panelu Supervisor.
[12] ZÁMKY ČEL
Zámky čel lůžka zabraňují neúmyslnému
vytažení čel během jízdy nebo při jiné
manipulaci s lůžkem.

[4] VSTÁVACÍ MADLA MOBI-LIFT®
Se vstávacími madly Mobi-Lift® je
mobilizace pacienta účinnější a bezpečnější.
Madla lze zasunout pod lůžko.

[8] OVLADAČE V POSTRANICÍCH
Ovladače v postranicích zvyšují
soběstačnost pacienta.

[13] NOŽNÍ OVLADAČ
Ovladače jsou chráněny proti nechtěnému
spuštění mechanickou zábranou.

[5] LOŽNÁ PLOCHA ERGOFRAME®
Ložná plocha Ergoframe® je základem
ergonomicky řešeného polohování.

[9] PÁTÉ KOLEČKO
Páté kolečko usnadňuje manipulaci
s lůžkem v rozích, zejména v místech
s nedostatkem volného prostoru.

[14] DRŽÁK RTG KAZETY
Speciální výsuvná konstrukce držáku
umožňuje pohodlné vložení kazety pod
ložnou plochu z boční strany lůžka.

Parametry lůžka Eleganza 3XC
Rozměry

177

410–790

900–1280

450

1500

150

1045
2200 (retracted for transport); 2230 (basic position); 2300–2400 (extended)

Technické parametry – rozměry

Elektrické parametry

Bočnice v horní poloze

223×104,5 cm

Napájení

230 V, ±10 %, 50–60 Hz

Bočnice v dolní poloze

223×102,5 cm

Maximální příkon

max. 1.6 A, 370 VA

Prodloužení lůžka

+7/+17 cm

Ochrana proti vniknutí vody a prachu

IPX4

Rozměry matrace

208 × 86 ×14 cm

Klasifikace zařízení dle IEC 60601-1

Class I

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem

Applied part type B

Režim provozu elektromotorů
(zátěžový faktor)

10%, max. 2 min/18 min

Max. výška matrace

23 cm

Nastavení výšky

41,0 –79,0 cm

Náklon TR/ATR

±13°

Výška dvoudílných sklopných postranic nad ložnou
plochou (bez matrace)

45 cm

Hmotnost (základní zařízení)

138 kg

Bezpečná pracovní zátěž

250 kg

Držák RTG kazety pro kazetu

35×43 cm

Certifikáty
Společnost LINET je certifikována podle evropských norem a systémů kvality:
EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.
Produkty jsou vyrobeny podle evropských norem pro zdravotnickou techniku
a nemocniční lůžka: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 606012-38, EN ISO 14971, 93/42/EEC, 90/384/EEC a EN 60601-2-52.

Barvy a provedení
Design lůžka Eleganza 3XC odpovídá
nejnovějším estetickým trendům
ve zdravotnictví. Barevné provedení
čel lůžka je vysoce variabilní a plně se
přizpůsobí okolí.
Lůžko Eleganza 3XC se dodává také
v řadě provedení s dekory dřeva, které
se přizpůsobí každému interiéru.

Eleganza 3XC – Lůžko pro intenzivní péči

Modrá Oslo

Kiwi

Akvamarínová

Perlove bílá

Nektarinková

Grapefruitová

Bílá

Šedá

Javor bílý

Buk prírodní

Fruitier Amber

Zebra Mocca
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