
Pediatrické nemocniční lůžko

Eleganza  
Smart Junior

Pacient Personál Management

— Ergonomie lůžka 
přizpůsobená 
dětským pacientům

— Maximální 
bezpečnost 

— Plně elektricky 
polohovatelné lůžko

— Stabilita a snadná 
čistitelnost lůžka 
díky sloupové 
konstrukci

— Variabilní použití 
pro různé věkové 
kategorie dětí

— Barevný design 
vhodný pro 
pediatrická oddělení
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Eleganza Smart Junior
Lůžko Eleganza Smart Junior bylo vyvinuto pro pediatrické 
pacienty ve věku 4–15 let, jeho rozměry jsou přizpůsobeny 
ergonomii dětské postavy. Eleganza Smart Junior je plně 
elektircky polohovatelné lůžko.

NAVRŽENO PRO DĚTI
Moderní a příjemný design včetně 
barevného provedení působí 
pozitivně na malé pacienty i jejich 
rodiče.

KOMFORT PRO 
VŠECHNY
Lůžko lze elektricky výškově 
nastavit a díky čtyřdílné ložné 
ploše polohovat do různých pozic. 
Moderní sloupová konstrukce 
dodává lůžku výjimečnou stabilitu.

— Nastavení pohodlné polohy pro 
dítě.

— Autoregrese zádového dílu 
dále zvětšuje prostor v pánevní 
oblasti o 11 cm, a tedy 
i komfort pacienta.

— Plné elektrické ovládání 
odstraňuje fyzickou námahu 
personálu.
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Hladké sloupy, bezespárová technologie 
a praktické konstrukční provedení 
umožňují snadnou čistitelnost lůžka. 

Lůžko se ovládá pomocí sesterského 
ovladače ACP, který je vybaven 
přednastavenými funkcemi a dovoluje 
uzamčení funkcí. 

Ruční ovladač je určen pro pacienta 
i sestru a dovoluje nastavit polohu 
a výšku lůžka.

— Koncepce GO zabraňuje nežádoucímu polohování. 
Pomocí GO tlačítka jsou aktivovány ovladače po 
dobu 3 minut.

— Zádový díl je vybaven CPR odblokováním pro 
případnou okamžitou resuscitaci.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA

MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ
Postranice mají oproti běžnému lůžku menší mezery mezi 
příčkami a nevytvářejí žádnou mezeru u hlavy dítěte. Navíc 
je možné postranice doplnit plastovým protektorem, který 
maximalizuje ochranu pacienta. Jednodílné ¾ postranice lze 
snadno sklopit po stranách lůžka.
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Vnější rozměry 189,7×92,1 cm

Ložná plocha (matrace) 80×170 cm

Výškové nastavení ložné plochy 38,5–76 cm 

Náklon zádového dílu 70°

Náklon stehenního dílu 45° 

Autoregrese zádového dílu 11 cm

Náklon do TR/ATR ±16°

Nosnost 180 kg

Hmotnost (dle vybavení) 120 kg


