Uniwersalne łóżka szpitalne
Designed for Value, for Choice, for Life.

Skupiamy się na najważniejszych
potrzebach klienta, wspólnych dla
wszystkich środowisk medycznych
Standaryzacja kluczowych komponentów
Oferta łóżek medycznych dla pacjentów
lekko i przewlekle chorych

...with people in mind

Designed for Value
Niezależnie od tego czy kupujesz, czy wynajmujesz
łóżko medyczne, musisz mieć pewność, że dostajesz
najlepsze dostępne rozwiązanie. Platforma łóżka
szpitalnego ArjoHuntleigh to nowoczesny, elastyczny
i trwały produkt, który pomoże zapewnić możliwie
jak najlepszą opiekę nad pacjentem oraz zmniejszyć
ryzyko obrażeń u opiekunów.

Skupiamy
się na
Kontroli zakażeń

Konserwacji

Efektywność kosztowa
Wszystkie łóżka medyczne ArjoHuntleigh są zaprojektowane
tak, aby były trwałe, odporne i długowieczne. Nasze łóżka
posiadają certyfikat zgodności UL z najnowszymi standardami
wytrzymałości oraz stabilności IEC.
Łóżka ArjoHuntleigh charakteryzują się niskimi kosztami
eksploatacji, otwartą budową z elementami, które można
łatwo zamontować a także samosmarującymi się przegubami.
Wspólne podzespoły dla całej gamy produktów oznaczają
mniejsze wymagania odnośnie przechowywania części
zamiennych.

Łóżko jest sprzętem medycznym, na którym pacjent spędza zazwyczaj najwięcej
czasu, dlatego bardzo ważne jest aby, było łatwe w czyszczeniu, konserwacji
i serwisowaniu.
Formowane rozdmuchowo panele leża są lekkie,
gładkie i łatwo demontowalne. Otwarta rama jest
dostępna, co pozwala na szybkie i wygodne
czyszczenie oraz dezynfekcję.

Wymiana takich elementów jak siłowniki, skrzynka kontrolna,
piloty, baterie oraz koła może być wykonana na miejscu, w
ciągu kilku minut, przez jedną przeszkoloną osobę. Oznacza
to, że nasze łóżka są łatwe w utrzymaniu i serwisowaniu.

Designed for Choice
Rodzina łóżek ArjoHuntleigh została oparta na fundamentalnych zasadach, czyli wspólnym
projekcie bazowym oraz zbudowana na uniwersalnej platformie. Niezależnie od wybranej
ramy łóżka, masz pewność, że każdy system oparty jest na spójnej konstrukcji,
co pomaga zapewnić optymalną opiekę nad pacjentem oraz efektywności kosztową.

Enterprise 8000X
Enterprise 5000X
Enterprise 5000X
• Składane barierki boczne
• Profilowanie Bio-Contour
• Automatyczna pauza po ustawieniu
oparcia pod kątem 30°
• Pozycja krzesła kardiologicznego
ustawiana jednym przyciskiem
• 3-stopniowa regulacja długości łóżka
• Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
• Oświetlenie nocne pod łóżkiem*
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Dzielone barierki boczne
Sterowanie 2 pilotami
Profilowanie Bio-Contour
Automatyczna pauza po ustawieniu
oparcia pod kątem 30°
Pozycja krzesła kardiologicznego
ustawiana jednym przyciskiem
3-stopniowa regulacja długości łóżka
Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
Oświetlenie nocne pod łóżkiem*

PACJENCI UMIARKOWANIE CHORZY

Uniwersalna platforma
Dla wszystkich pacjentów od umiarkowanie do przewlekle chorych, wymagających
różnego rodzaju opieki, od chirurgicznej do intensywnej terapii, platforma
uniwersalna to doskonały wybór dla zmieniających się potrzeb szpitala.
Zaprojektowane tak, aby były lekkie,
bezpieczne i łatwe w manewrowaniu,
wszystkie nasze łóżka medyczne
wyposażone są w standardowe
funkcje zabezpieczające oraz intuicyjne
panele sterowania, które pomagają
w bezpiecznej opiece nad pacjentem.

Wspólny projekt podstawowy dla całej
rodziny czyni konserwację, szkolenia
oraz magazynowanie części zamiennych
łatwiejszym niż kiedykolwiek.

• Dzielone barierki boczne
• Zintegrowane panele kontrolne
pacjenta i pielęgniarki
• Profilowanie Bio-Contour
• Automatyczna pauza po ustawieniu
oparcia pod kątem 30°
• Pozycja krzesła kardiologicznego
ustawiana jednym przyciskiem
• 3-stopniowa regulacja długości łóżka
• Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
• Oświetlenie nocne pod łóżkiem

*Opcjonalne
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Wyposażone w wagę
Alarm wyjścia z łóżka
System antyzgnieceniowy*
System przywołania pielęgniarki*
Sterowanie telewizorem/oświetleniem*
Port danych RS232*
Alarmy wizualne SafeSet*
Profilowanie Bio-Contour
Automatyczna pauza po ustawieniu
oparcia pod kątem 30°
Pozycja krzesła kardiologicznego
ustawiana jednym przyciskiem
3-stopniowa regulacja długości łóżka
Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
Oświetlenie nocne pod łóżkiem
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Citadel

Zintegorwany materac terapeutyczny
Gniazdo Skin IQ
Gniazdo dla akcesoriów*
Pedał sterujący wysokoscią leża*
Wyposażone w wagę
Alarm wyjścia z łóżka
System antyzgnieceniowy
System przywołania pielęgniarki*
Sterowanie telewizorem/oświetleniem*
Port danych RS232*
Alarmy wizualne SafeSet*
System profilowania Pro-Contour®
Automatyczna pauza po ustawieniu
oparcia pod kątem 30°
• Pozycja krzesła kardiologicznego
ustawiana jednym przyciskiem
• Bezpieczne obciążenie robocze 270 kg
• Oświetlenie nocne pod łóżkiem

Citadel Plus
• Bezpieczne obciążenie robocze 522 kg
• Regulowana szerokosć i długość
platformy leża
• Napęd*
• Gniazdo Skin IQ
• Gniazdo dla akcesoriów*
• Pedał sterujący wysokoscią leża*
• Wyposażone w wagę
• Alarm wyjścia z łóżka
• System antyzgnieceniowy
• System przywołania pielęgniarki,
sterowanie telewizorem/oświetleniem*
• Port danych RS232*
• Alarmy wizualne SafeSet*
• System profilowania Pro-Contour®
• Automatyczna pauza po ustawieniu
oparcia pod kątem 30°
• Pozycja krzesła kardiologicznego
ustawiana jednym przyciskiem
• Oświetlenie nocne pod łóżkiem

PACJENCI WYMAGAJĄCY STAŁEJ OPIEKI

Elastyczna oferta
• Szeroka oferta, uzupełniona o materace terapeutyczne
oraz rozwiązania wczesnej mobilizacji ArjoHuntleigh.
• Sprzedaż oraz leasing to elastyczność finansowa.
• Te przystępne opcje to odpowiedź na potrzeby redukcji
kosztów dostawców usług medycznych.

Skupiamy
się na

Designed for Life
Uniwersalną platformę łóżka medycznego zaprojektowano
tak, aby stworzyć bezpieczne środowisko leczenia
i rekonwalescencji pacjentów, pomagając jednocześnie
zmniejszyć ryzyko urazów u opiekunów.

Bezpieczeństwie

Terapii

BEZRUCH JEST GŁÓWNYM

CZYNNIKIEM RYZYKA
ROZWOJU ODLEŻYN

RYZYKO OBRAŻEŃ WZRASTA WRAZ
Z CZĘSTOŚCIĄ MANUALNEJ ZMIANY

POZYCJI PACJENTA W ŁÓŻKU
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UPADKI W SZPITALU

PACJENT MOŻE STRACIĆ DO

ZNACZĄCO ZWIĄZANE

20% SIŁY MIĘŚNI PO JEDNYM

SĄ Z DŁUŻSZYM POBYTEM

TYGODNIU BEZRUCHU
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Upadki oraz
uwięźnięcie pacjenta
Łóżka medyczne ArjoHuntleigh oferują
kompleksowy zestaw zabezpieczeń:
• Niewielka wysokość łóżka
• Zgodność z IEC 60601-2-52 to mniejsza
liczba przypadków uwięźnięcia oraz
zablokowania pacjenta
• Oświetlenie nocne pod łóżkiem
• Alarm wyjścia z łóżka
• System antyzgniecenowy znajdujący
się pod łóżkiem
• Podświetlenie panelu sterowania
• System alarmów wizualnych SafeSet
• Przywołanie pielęgniarki oraz głośnik

Odleżyny
Dla wszystkich ram dostępna jest gama
statycznych i aktywnych powierzchni
terapeutycznych tak, aby zapewnić
podparcie dla pacjentów z odleżynami
oraz z ryzykiem ich powstania.
Zintegrowane materace zapewniające
elastyczne rozwiązania dla pacjentów
wymagających stałej opieki, dostępne
są dla łóżek Citadel oraz Citadel Plus.
Nasze opatentowane rozwiązanie
„Bio-Contour” wykorzystujące unikalne
połączenie ruchomych elementów
łóżka z zakrzywionym kształtem paneli
leża, zostało zaprojektowane w celu
redystrybucji siły nacisku.

Skuteczność kliniczna
Kompleksowa oferta wbudowanych
funkcji klinicznych oraz opcji profilowania
dla zaawansowanej opieki nad pacjentem:
• Pauza po ustawieniu oparcia
pod kątem 30 stopni
• Krzesło kardiologiczne
• Wskaźnik kąta nachylenia
• Jednofunkcyjne przyciski
• Profilowanie Bio-Contour
• Automatyczna pozycja Fowlera
• Funkcja wagi

Uniwersalne łóżka szpitalne ArjoHuntleigh
Designed for Value, for Choice, for Life.

TM

Wierzymy, że dobre łóżko medyczne powinno:
Pomagać w leczeniu pacjenta

Być wygodne w czyszczeniu
Kontrola zakażeń

Zapewniać bezpieczne otoczenie dla pacjenta
Bezpieczeństwo

Przyczyniać się do redukcji ryzyka
powstawania urazów u opiekunów

Być łatwym do serwisowania i utrzymania
Być wytrzymałym i długotrwałym
Konserwacja

Nowa gama łóżek ArjoHuntleigh została
przetestowana przez niezależną i znaną na całym
świecie organizację UL oraz certyfikowana jako
zgodna z wymogami stabilności, wymiarów
i bezpieczeństwa normy IEC60601-2-52.

W urządzeniach i produktach dostarczanych przez ArjoHuntleigh można używać wyłącznie części
zaprojektowanych przez ArjoHuntleigh, zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosujemy zasadę ciągłego
doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów i danych technicznych
produktu bez uprzedzenia.
® i ™ są znakami towarowymi należącymi do grupy firm ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2015

ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö, Sweden
Phone: +46 (0) 10 335 45 00
www.ArjoHuntleigh.com

Getinge Group to wiodący na świecie dostawca produktów i systemów
zapewniających poprawę jakości i efektywności ekonomicznej w służbie
zdrowia i branżach pokrewnych. Działamy posługując się trzema
markami, są to: ArjoHuntleigh, Getinge i Maquet. ArjoHuntleigh
oferuje rozwiązania w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej
sprawności ruchowej i stanach z tym związanych oraz leczenia ran.
Getinge dostarcza rozwiązania w zakresie systemów sterylizacji
wymaganych w służbie zdrowia i dezynfekcji w branżach pokrewnych.
Maquet specjalizuje się w rozwiązaniach, metodach leczenia a także
produktach dla bloków operacyjnych, kardiologii interwencyjnej
i oddziałów intensywnej opieki medycznej.

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa, Polska
tel. + 48 61 664 54 11
fax + 48 61 662 15 90
arjo@arjohuntleigh.com
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Terapia

Być proste oraz intuicyjne w obsłudze

