PREMEŠČANJE IN
GIBANJE
BERGLE IN PALICE
HODULJE
ROLATORJI
INVALIDSKI VOZIČKI
POČIVALNIKI
ŠKOLJKASTI SEDEŽ
DVIGALO ZA BOLNIKE
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x 10 parov barve siva/siva

x 6 parov Ref. W2017 021 006

Ref. W2016 022 010

• Estetika in veliko udobje.
• Zelo udobne zaradi prožnejšega
materiala na točkah opore za dlani
in podlakti.
• Področja imajo tudi funkcijo proti
zdrsavanju.
• Odsevniki spredaj.
• Aluminijasta cev.

x 10 parov barve modra/modra
Ref. W2016 021 010

• Ukrivljena oblika za boljšo
porazdelitev pritiska na podlaket,
kar zagotavlja udobje in varnost.
• Ojačana podpora za roke; za
uporabnika, težkega do 150 kg.
• Ročaj z oporo, ki preprečuje zdrs
dlani.
• Aluminijasta cev.

Gibljive konice
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Za berglo Globe–Trotter ® siva in palico
Globe–Trotter ® + po 6 Ref. WW2016 0016A
Za berglo Globe–Trotter ® modra po 6
Ref. WW2016 0008A

Snežni oprijemalo

Novo !

Ref. W2018 001 001 (par)

• Za uporabi med premikanjem po
ledenih in zasneženih površinah.

TEHNIČNI PODATKI
A

B

Nastavljiva višina

od 77 do 99 cm

Nastavljiva višina

Teža

510 g na berglo

Teža

Največja dovoljena telesna teža

150 kg

Bergle Globe Trotter® in Globe Trotter®+ so homologirane za uporabnika s telesno težo največ 150 kg.

Največja dovoljena telesna teža
Bergle Globe Trotter® in Globe Trotter®+ so homologirane za uporabnika s telesno težo največ 150 kg.

od 78 do 105 cm
510 g na berglo
150 kg

BERGLE IN PALICE
A

Otroška bergla

B

Udobna bergla

Par Ref. W2015 003 001

Par Ref. W2030 004 002

• Prožen ročaj. Odsevniki na sprednji
in zadnji strani ročaja zagotavljajo
večjo varnost ponoči.
• Po višini nastavljiva opora za roke.
• Obroček proti hrupu za tišjo
uporabo.
• Aluminnijasta cev.

• Združuje udobje in varnost.
• Širok, prožen ročaj anatomske
oblike omogoča odlično
porazdelitev opore. Ker je
nastavljiva po višini, nudi
optimalno podporo.
Zaradi okroglega
zgornjega dela lahko bergla visi
na roki, ko npr. Odpiramo vrata.
• Metalno modra barva.
• Cev iz anodiziranega aluminija.

C

Podpazdušna
bergla

Par
1/ Visoka: Ref. W2010 001 301
2/ Srednja: Ref. W2010 001 201
3/ Nizka: Ref. W2010 001 101

• Udobno oblazinjene nudijo
odlično oporo med hojo.

Nastavljiva višina
Nastavljiva podpora za roko
Teža
Največja dovoljena telesna teža

Sprehajalna
palica z ergonomskim
ročajem

D

Desna Ref. W2130 001 001

Desna Ref. W2110 001 001

Višina pacienta

Nastavljiva višina

1

175 – 195 cm

od 130 do 150 cm

2
3

155 – 175 cm

od 110 do 130 cm

• Obremenitev naenkrat (maks. 130 kg),
zelo udobna in estetska.
• Držalo z mehkimi krivuljami za odlično
poradzelitev podpore.
• Zapestni trak podpre roko, s katero
odpirate vrata, vzamete denarnico iz
žepa...
• Odsevnik spredaj za večjo vidljivost.
• Protizvočna podložka za večjo
diskretnost.
• Dno iz nedrsne gume.
• Aluminijasta kovinsko rjava cev.

• Široko držalo za zelo dobro porazdelitev podpore.
• Lahka in trpežna, iz aluminija.
• Obroček proti hrupu za tišjo uporabo.
• Široko območje za nastavljanje višine.

135 – 155 cm

od 90 do 110 cm
Teža
od 850 g do 990 g
Največja dovoljena telesna teža
130 kg

Lesena sprehajalna
palica

G

Držalo v obliki črke T

T–ročaj Ref. W2100 001 048

Ref. W2090 001 001

H

• Lesena sprehajalna palica je
elegantna, lahka in zaščitena z
odpornim premazom.
Ko odpirate vrata, lahko palico z
okroglim ročajem obesite na roko.
• T–ročaj zagotavlja udobje.
Barva kostanja

B

D

od 58 do 75 cm

od 74 do 96 cm

Nastavljiva višina

-

od 24 do 32 cm

Dolžina zložene palice

470 g na berglo

860 g na berglo

Višina

100 kg

130 kg

Nagibno držalo
v obliki črke T
Ref. W2070 001 001

• Aluminij za lahkost in odpornost.
• Leseno držalo, udobno in prijetno na
dotik.
• Nastaviljva po višini.
• Protizvočna podložka za tiho uporabo.

E

F

G

od 77 do 100 cm

od 74 do 94 cm

-

-

-

-

Teža
Največja dovoljena telesna teža

400 g
100 kg

395 g
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Aluminijasta
cev

Okrogel ročaj Ref. W2040 003 018

A

Novo !

Leva Ref. W2131 001 001

Leva Ref. W2111 001 001

F

Palica z avtomatskim
držalom Luxe Soft Walk

E

-

90 cm

(z zapestnim trakom)

300 g

130 kg

100 kg

H

od 77,5 do 101 cm od 74 do 94 cm
-

31 cm

-

-

340 g na berglo 350 g na berglo
100 kg

100 kg

HODULJE / ROLATORJI
A

Fiksna
hodulja

B

Zložljiva
hodulja

E

Štirikolesni
rolator

Modra - Ref. W2320 001 001

Modra – Ref. W2300 003 002

Modra – Ref. V0504026

• Iz aluminija, združujejo lahkotnost
in trpežnost.
• Nagnjen spodnji del zagotavlja
veliko stabilnost.

• Lahko zložljiva.
• Udobni ročaji.
• Nastavljiva višina.

Siva – Ref. V0504029

• Rolator Quatro je idealen za rabo v
zaprtih prostorih in na prostem. Nudi
varnost med nakupi ali pri prenašanju
pladnja iz kuhinje v jedilnico.
• Prožni ročaji anatomske oblike za
večje udobje pri uporabi.
• Parkirne zavore za imobilizacijo
rolatorja pred sedanjem.
• Trdna konstrukcija za uporabnika s
telesno težo največ 130 kg.
• Zloženega je enostavno prevažati in
prenašati.

Pla d e nj

Dvokolesni
rolator

iz

d

D

l o za p a li co

Modra – Ref. W2310 003 002

Modra – Ref. W2220 002 002

• Mehanizem pomaga pri hoji
(2 vrsti koraka: dolg in kratek).
• Lahko zložljiva.
• Udobni ročaji.
• Nastavljiva po višini.

•
•
•
•
•
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Za rabo v zaprtih prostorih.
Zelo stabilen, enostavno zložljiv.
Zelo udobni ročaji.
Dve polni kolesi.
Nastavljiv po višini.
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C

od 78 do 85 cm

(nastavljivo po 2,5 cm)

od 78 do 90 cm

od 83 do 94 cm

61 cm

61 cm

-

59,6 cm

Širina
Dolžina

E

D
Nastavljiva višina

od 78,5 do 96,5 cm

Širina

59,5 cm

Globina

67,5 cm

Višina sedeža

60,5 cm

–

43 cm

-

63 cm

Teža

1,8 kg

2,8 kg

3 kg

7 kg

Največja dovoljena telesna teža

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

Globina sedeža

22 cm

-

-

-

50 cm

Širina sedeža

39 cm

Višina sedeža

Teža
Največja dovoljena telesna teža

11,4 kg (brez pladnja ali košare)
130 kg

.

Nastavljiva višina

B

od 80 do 92 cm

ž il

TEHNIČNI PODATKI
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Tu

C

r ža

S košaro, pladnjem in držalom za palico

N a gib

Recipročna
zložljiva hodulja

D

ROLATORJI

INVALIDSKI VOZIČKI
A

Rolator
Move Light

A

Modra – Ref. V0504185

Ref. W5600

Siva – Ref. V0504180

• Zložljiv invalidski voziček, kovinska struktura in
dvojna napera.
• Trden in funkcionalen; največja nosilnost 120 kg.
• Hitro snemanje koles in podpori za nogi,
nastavljive po všini, ki jih lahko snamete za
lažje prenašanje in prevažanje.
• Zložljivi naslonili za roki z ročajem za lažje
prenašanje in prevažanje.
• Najlonska obloga na sedežu in naslonilih za
roki.
• Žep za shranjevanje na hrbtni strani.
• Kolesa zadaj s pnevmatikami 24" ali mehka
gumirana.
• Kolesa spredaj gumirana 8 x 1 ali s pnevmatikami 8 x 2".
• Barve: kovinsko modra s črno obrobo

S košaro in držalom za palico

• Za rabo v zaprtih prostorih in na
prostem.
• Izdelan iz lahkega aluminija za
enostavno dviganje med
premagovanjem ovir, kot je na
primer pločnik.
• Udoben sedež z naslonom za
udobno premikanje.
Enostavno zlaganje.

B

Classic DF +

Na voljo v 4 velikostih :
41–43–45–51 cm

Trikolesni
rolator

Modra – Ref. W2200 004 002
S košaro in pladnjem

Novo !

• Zelo priročen v zaprtih prostorih in na
prostem (vrtljivo sprednje kolo).
• Anatomsko oblikovani ročaji, nastavljivi
po višini za več udobja.
• Zavore za upočasnitev vožnje na
klancu. Parkirna zavora za imobilizacijo
koles na nagnjenem terenu.
• Ker je zložljiv je enostaven za transport.

TEHNIČNI PODATKI
A
Nastavljiva višina

B

A

od 81 do 92 cm

od 80,5 do 92,5 cm

Dolžina sedeža

41/43/45/51 cm

Širina

61 cm

64 cm

Dolžina skupaj

61/64/66/70 cm

Globina

71 cm

69 cm

Globina sedeža

Višina sedeža

58 cm

-

Višina sedaža/vozička

Globina sedeža

29,5 cm

-

Dolžina skupaj

Širina sedeža

30 cm

-

Teža vozička/okvira

Teža

7,5 kg

7 kg

Največja dovoljena telesna teža

100 kg

100 kg

Največja dovoljene telesna teža

45 cm
48 - 52 / 92 cm
115 cm
19 / 12 kg
120 kg
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INVALIDSKI VOZIČKI
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• Močan voziček z jeklenim ogrodjem, ki se zloži na enostaven način.
Opremljen z zložljivimi počivali za
noge in odstranljivimi naslonjali za
roke, kar olajša transport.
• Zadnja kolesa 24", pnevmatska ali z
zračnico.
• Sprednja kolesa z zračnico 8" x 1" ali
pnevmatska 8" x 1 ¼".

• Je trden in lahek, omogoča lahkotno premikanje.
• Lahko ga je potiskati.
• Kolesa in počivala za noge je mogoče hitro odstraniti: ogrodje je
kompaktno, lahko (9 kg) in ga zlahka pospravite v vozilo.
• Za lažje prevažanje se naslonjala za roke zvrnejo nazaj.
• Udoben, oblazinjen in ognjevaren sedež za več varnosti.
• Zadnja kolesa 24" s pnevmatikami ali z zračnicami.
• Sprednja kolesa z zračnicami 8" x 1" ali pnevmatikami 8" x 1 1/4".

B

lj
ož

Zl

Ref. W5500
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C

41/45/51 cm

41/45/51 cm

Širina sedeža

41/45/51 cm

Skupna širina

59,5/63,5/69,5 cm

59,5/63,5/69,5 cm

Skupna širina

59,5/63,5/69,5 cm

Naslonjalo z nagibom
Največja dovoljena telesna teža

ro
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• Kolesa snamete brez težav, zato je ta
zložljiv voziček enostaven za prevažanje.
• Udoben, oblazinjen in ognjevaren sedež
za več varnosti.
• Visoko naslonjalo za hrbet, ki ga je
mogoče natančno nastaviti.
• Odstranljiva naslonjala za roke.
Spredaj so nižji, tako da se uporabnik
lahko, na primer, približa mizi.
• Zadnja kolesa 24" s pnevmatikami ali z
zračnicami. Sprednja kolesa z zračnicami
8" x 1" ali pnevmatikami 8" x 1 ¼".

Širina sedeža

Teža vozička / najtežjega dela

n a slo nila z
a

Ref. W5450

A

Skupna dolžina

iva

Voziček Classic
Evolution z nastavljivim
naslonjalom

TEHNIČNI PODATKI

Globina sedeža

e

Na voljo v velikostih
41 – 45 – 51 cm

Na voljo v velikostih
41 – 45 – 51 cm

Višina sedeža/vozička

zt

ki

Ref. W5300

Na voljo v velikostih
41 – 45 – 51 cm

m ete b re

v

C

Classic
light

sna

ža

A

Classic
DF

a
es

41 cm

41 cm

50/93 cm

50/93 cm

104 cm

104 cm

19 kg

19/12,3 kg

-

od 0° do 50 °

120 kg

120 kg

Globina sedeža
Višina sedeža/vozička
Skupna dolžina
Teža vozička/najtežjega dela
Največja dovoljena telesna teža uporabnika

41 cm
50/98 cm
113 cm
15,5/9 kg
120 kg

DODATKI
al

Počivalnik

Moder Ref. W7500 001 004

ge

Bež Ref. W7500 100 004
Rjav Ref. W7500 214 004

• Počivalnik z 1 motorjem.
• Zelo udoben, mehko oblazinjen hrbtni del
in naslon za roke.
• Globoki žepi na desni strani, za
shranjevanje daljinskega upravljavca
in revij.
• Dobavljiv z prevleko – naslon za roke in
prevleka pod glavo.
• Naslonjalo za hrbet ob dobavi ni
nameščeno. Pritrdite ga v nekaj sekundah
in brez orodja.
• V treh barvah, Tkanina: 100 % poliester
mikrofibra

Za Classic DF in Evolution
Levo: Ref. WW540 000 014
Desno: Ref. WW540 000 015

Za Classic Light
Levo: Ref. WW550 000 026
Desno: Ref. WW550 000 027
Tr a

Transportno kolo

nspo

r tno k
olo

Ref. WW5400 00021

Za vozička Classic DF in
Classic Evolution.

Sprednja
pnevmatika

A

ni

Dvižn

ao
p

n o g e/p o č i v

no

Levo: Ref. WW560 000 019
Desno: Ref. WW560 000 020

za

za

Za Classic DF+

o

ra

k

Dvižna opora za
noge/počivalnik za
noge

POČIVALNIKI

r
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ed

n j a p n ev m a

ti k
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a

8" x 1 1/4" za vozička
Classic Light, Classic DF
in Classic Evolution
Ref. WW5500 00002

Pa s

Pas za noge

za n o g e

Moder, bež ali
čokoladno rjav
mikrofibra

Ref. WW5300 00024

Za vozička Classic DF
in Classic Evolution.

TEHNIČNI PODATKI
A

Mizica
Siva – žagovina

Siva – ža g o
vin
ca
izi
a

Teža

46 kg

Višina sedeža

50 cm

Skupna višina

107 cm

Skupna širina

80 cm

Ref. WW5400 00020

Širina med naslonjaloma za roke

50 cm

• Združljiva samo z modelom
Classic Evolution W5450.
• Pritrdi se s sprijemalnimi
trakovi.

Globina sedeža

M

50 cm

Skupna dolžina v položaju ležišča

166 cm

Največja dovoljena telesna teža

147 kg

Primeren za institucionalno rabo (preizkušeno in v skladu z standardi EN 1021–1 in dva za negorljivost)

ŠKOLJKASTI SEDEŽ
A

 DVIGALO ZA BOLNIKE

Školjkasti sedež
s pladnjem

B

Električno dvigalo za
bolnike z U–vrečo

Širina sedeža 38 cm

Ref. W7005 500 000 (z vrečo)

Modra - Ref. W7144 500 038

Ref. W7006 000 000 (samo vreča – velikost M)

Škrlatna - Ref. W7144 633 038

Ref. W7006 000 001 (samo vreča – velikost L)

Širina sedeža 44 cm

Dvigalo pomaga pri premestitvi bolnika iz
postelje v invalidski voziček ali iz vozička
na stranišče.
• Dvigalo je dovolj zmogljivo, da lahko dvigne
osebo s tal, ali da pomaga pri premestitvi iz
postelje.
• Omogoča dvig bolnika iz invalidskega vozička.
• Štiritočkovni nosilec razpne vrečo in tako nudi
večje udobje.
• Zložljiv sistem omogoča lažji transport in
shranjevanje dvigala.
• Baterije z dolgo dobo delovanja.
• Vreča je primerna za bolnike različnih telesnih
konstitucij. Izdelana je iz materiala, ki prepušča
vodo.
• Hidravlični sistem, dvižni nosilec z
varnostnimi kljukami in varnostno stikalo za
zaustavitev v sili zagotavljajo visoko stopnjo
varnosti.

Modra

Ref. W7145 500 044

Škrlatna Ref. W7145 633 044

Širina sedeža 50 cm
Modra

Ref. W7145 500 050

Škrlatna Ref. W7145 633 050

Zaradi enostavnega sistema za nagibanje
lahko na njem jeste, gledate televizijo
ali dremate.
• Anatomsko oblikovana školjka sedeža
za popolno udobje.
• Ergonomsko naslonjalo za glavo.
• Sistem pasov.
• Podnožje s petimi kolesi, tri kolesa imajo zavoro.
• Sedež, nastavljiv po višini (3 nastavitve).
• Prilagojen za uporabo z dvigalom ali bolnišnično
mizo.
• Ergonomski počivalnik za noge, ki se da dvigniti,
da se tudi odstraniti.
• Sistem za nastavitev naklona sedeža se nahaja
zadaj na ročaju in ga negovalec zlahka uporablja.
• Visoka naslonjala za roke nudijo rokam podporo.
• Zaradi manjših dimenzij je stol lažje premikati skozi
70 cm široka vrata.
• Pladenj nima ostrih vogalov in je nastavljiv, da se
ga laže uporablja v majhnih prostorih.
Lahko se namesti z leve ali z desne strani
(ob dobavi je pladenj na levi strani).

Opora za noge, ki se razklopi in sklopi

Šk rlatn a

Varnost: lahko se
krmili tudi ročno

Spusti se lahko vse do tal

Nezložen

19

Prosimo, da preverite razpoložljivost
izdelkov glede na državo.

M od r a

Zloženo dvigalo

TEHNIČNI PODATKI

B
67 cm

Širina

111 cm

Dolžina (brez kolesc)

TEHNIČNI PODATKI
Širina sedeža
Skupna širina za 3 sedeže
Višina od tal do sedežnega dela

od 0 do 28°
38/44/50 cm
< 68 cm
od 48 do 51 cm

Višina od tal do naslonjala za roke

77 cm

Največja dovoljena telesna teža

120 kg

Kakovost pene

od 55 do 96 cm (notranje mere)

Širina nastavljivih nog

od 63 do 108 cm (zunanje mere)
6,5 cm

Razdalja od najnižjega dela dvigala do tal

A
Premično naslonjalo

Širina nastavljivih nog

visoka prožnost 32 kg/m3

57 od 163,5 cm

Najmanjša/največja višina kljuk na nosilcu
Nepovlečni hidravlični sistem Sygma

8000 Newtonov – 24 VCC

Prednja/zadnja kolesa

75 mm

Skupna teža

43,5 kg
150 kg

Največja dovoljena teža bolnika
Število ciklov na eno polnjenje baterij

približno 40 ciklov pri obremenitvi 100 kg

V skladu s standardom EN 10535

Dimenzije vreče:
Velikost M – širina: 88 cm, višina hrbtišča: 64 cm, dolžina nog: 60 cm
Velikost L – širina: 88 cm, višina hrbtišča: 64 cm, dolžina nog: 60 cm

Udobna vreča
s peno

POMOČ PRI
VSAKDANJEM
ŽIVLJENJU
KOPALNIŠKI PRIPOMOČKI
TOALETNI STOLI
NASTAVKI ZA TOALETNE ŠKOLJKE
TERMOMETRI
MERILCI KRVNEGA TLAKA
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KOPALNIŠKI PRIPOMOČKI
A

Sedeže je mogoče namestiti in odstraniti v nekaj trenutkih, saj samo položite široka naslonjala na
robove kadi. Luknjičast sedež iz polipropilena omogoča odtekanje vode. Ogrodje iz jekla in
aluminija je popolnoma nerjavno. Primerno za pranje v avtoklavu.

Mobilni stol za prho

C

Sedež za kad brez
naslonjala

D

Sedež za kad z
naslonjalom

Ref. V1214515

Ref. V1214520

Ref. V1214521

• Velika kolesca omogočajo
enostaven prevoz pacienta od
spalnice do kopalnice. Podnožnik
za noge za večje udobje. Zložljiva
podstavka za nogi za večja udobje
in varnost.
• Pacienta morate vedno spremljati in
paziti na njegovo varnost, ko ga
premikate ali umivate.

• Sedež, nastavljiv po višini (3 položaji)
in po širini, tako da uporabnik ne
sedi prenizko v kadi.

• Ker je nastavljiv po širini, nudi uporabniku
več stabilnosti.
• Visoko naslonjalo za hrbet in naslonjala za
roke za več udobja.

Aluminijast okvir.

B

Stol in sedež za
prhanje

E

Navaden stol za prho Ref. W1600 001 001

Vrtljiv sedež za kad

Ref. V1217532

Sedež za prho Ref. W1610 001 000

• Sedež omogoča varno umivanje.
• Sedež se obrača 360°, lahko se
blokira vsakih 90°, s pomočjo mehkega
ročaja.
• Izredno stabilen.
• Aluminijasto ogrodje, vijaki iz
nerjavečega železa. Čvrst, vendar
lahek sedež – nerjaveč.

• Zaokrožena oblika sedeža in hrapava
površina zagotavljata dobro oporo in
varnost.
• Naslonjalo za hrbet in sedež z odprtinami
olajšata odtekanje vode.
• Neodstranljivi ročaji za več stabilnosti.
• Sedež je nastavljiv po višini, da lažje sedete
in vstanete.
Ogrodje iz aluminija (ne rjavi).

TEHNIČNI PODATKI
A
Teža

B

C

D

E

8 kg

-

Teža

3,2 kg

4,65 kg

4 kg

Globina

58 cm

-

Širina sedeža

42 cm

42 cm

42 cm

Širina

51 cm

-

Globina sedeža

38 cm

38 cm

39 cm

Višina sedeža

48 cm

od 36 do 46 cm

0 - 12 - 22 cm

-

-

46 x 41 x 38 cm

(D x G) 51 x 31 cm

65 - 72 cm

65 - 72 cm

71 cm

44 cm

-

27 cm

37 cm

-

100 kg

100 kg

44 - 51 cm

44 - 51 cm

56 cm

-

22 cm

-

110 kg

110 kg

110 kg

Velikost sedeža (D x V x G)
Širina sedeža med naslonjaloma za roke
Največja dovoljena telesna teža

Višina sedeža
Skupna širina (na splošno)
Skupna višina
Širina med naslonjaloma za roke
Višina naslonjal za roke
Največja dovoljena telesna teža
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KOPALNIŠKI PRIPOMOČKI
A

Dvižni sedež za prho

B

Ref. V1214519

• Sedež je za pacienta zelo udoben in
varen. Sedežni del je obdelan s polipropilenom in omogoča odtekanje vode.
• Ker je sedež mogoče dvigniti, v kabini
za prhanje zavzame zelo malo prostora.
Dimenzije in oblika sedeža omogočajo
enostavno pritrditev na steno.

E/F

Ref. W1630 002 001

• Za sedenje v kadi ali pod prho.
• Pritrdite ga na dno kadi prek 4 prisesalnih čaš,
ene z zaklopno ročico.
• Zelo udoben sedež; anatomsko oblikovan, za
udobno sedenje in hitro odtekanje vode.
• Odprtina na sprednji strani za enostavnejšo
intimno nego.
• Lahko se nastavita dve višini 20 ali 25 cm.

Deske za kad omogočajo uporabnikom lažji
vstop v kad ali prhanje v sedečem položaju.
Deske so združljive s 95 odstotki standardnih
kadi; namestitev brez orodja. Ročaj
omogoča varen prenos. Vključeno držalo
za milo. Izdelek se lahko avtoklavira.

C

Sedež za kad z priseski

Ref W1820 003 001

• Nizka, anatomsko oblikovana,
zelo udobna.

Podloga za kad – Ref. W1850 002 001
Podloga za prho – Ref. W1850 002 002

• Podloge preprečujejo, da bi po nesreči zdrsnili.
• Odličen oprijem podlage zaradi številnih vakuumskih
priseskov.
• Barva: biserno bela

E

F
D
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Deske za kad z vakuumskimi
priseski Ref W1820 002 002

• Takojšnja namestitev, brez prepogibanja.
• Zagotavlja optimalno varnost, zelo enostavna
namestitev zaradi varnostnega sistema.
- Vrtljiva vakuumska priseska zagotavljata varno
namestitev na rob kadi.
- Dva vzvoda zgoraj za enostavno nastavljanje
širine deske.
• Olajšano prhanje intimnih delov s pomočjo
zareze spredaj

Deska za kad z
ročajem

Protizdrsna podloga za
kad in prho

G

Zaščitne
vrečke

Dlan Ref V1206116
Roka Ref V1206110
Noga Ref V1206114
Stopalo Ref V1206112

• Pakirano: 3 kosi.
• Zaščitne vrečke iz prozorne
plastike ščitijo telo pred
brizganjem vode.
• Pritrdi se jih z lepljivim trakom.

TEHNIČNI PODATKI
A
Teža

B

C

D

1,3 kg

1,8 kg

27 cm

27 - 33 cm

61 cm

65 cm

3 kg

1,5 kg

Širina sedeža

42 cm

40 cm

Globina sedeža

38 cm

32 cm

Dimenzije odprtega sedeža (G x D x V) 52 x 42 x 11 cm

-

Teža
Skupna širina
(min.-maks.)
Največja notranja
širina kadi

Dimenzije zaprtega sedeža (G x D x V) 12 x 42 x 45 cm

-

Dimenzije (D x Š x V)

69 x 27 x 10 cm 68 x 27 x 20 cm

-

20 - 25 cm
200 kg

Širina nog nastavljiva
Največja dovoljena
telesna teža

40 do 61 cm 42,5 do 65 cm

110 kg

Višina
Največja dovoljena telesna teža

200 kg

200 kg

E
Dimenzije

51 x 51 cm

F
73 x 36 cm

KOPALNIŠKI PRIPOMOČKI
A

Gibljivo stensko
oprijemalo

B

Ref. V1213714

• Običajno nastavimo dve gibljivi stenski oprijemali na
vsako stran školjke na razdalji 60 cm in višini približno
80 cm.
• Namenjeni sta ljudem, ki sicer lahko hodijo, vendar
pa potrebujejo pomoč pri sedanju in vstajanju. Pri
pacientih, ki pridejo v prostor z vozičkom, se lahko
eno oprijemalo dvigne, kar omogoči lahek dostop
do školjke, medtem ko uporabijo drugo oprijemalo
za pomoč pri presedanju.

TOALETNI STOLI

Varovalni ročaj
za kad

D

Straniščni stol 3 v 1

Ref. W1740 001 001

Ref. W1910 001 001

• Nedrseča podlaga prepreči,
da bi Na ustrezni višini nudi oporo
pri stopanju čez rob kadi.
• Ročaj iz zrnate plastike zagotavlja
odličen oprijem.
• Pritrdi se brez orodja na rob kadi s
pomočjo cevnih klešč (prevlečene
z gumo, da ne poškodujejo kadi).

•
•
•
•

Novo !

Straniščni sedež, dvignjena deska in okvir v enem.
Sedež, nastavlji po višini.
Enostavna zlaganje in prenašanje.
Namestite in snamete, ne da bi uporabili orodje,
v 5 minutah.
• V barvni škatli z ročajem za prenašanje.
• Jeklen okvir, prebarvano z epoksi.
• V barvaha: bela, svetlo modra, morsko modra.
Straniščni stol

C

Dvignjena deska

Nedrseče
oprijemalo

Prenosna škatla

Ravno oprijemalo 30 cm Ref V1213716
Ravno oprijemalo 45 cm Ref V1213717
Ravno oprijemalo 60 cm Ref V1213718
Ukrivljeno oprijemalo 33 cm Ref V1213719
Ukrivljeno oprijemalo 40 cm Ref V1213720

Straniščni okvir

E

• Zasnovano za varno premikanje in prevažanje
v stanovanju.
• Nedrseč material: zagotavlja varnost in veliko
udobje za uporabnika.
• Desno oprijemalo: omogoča varno premikanje
v kopalnici, na stopnišču ...
• Upognjeno oprijemalo: za vstajanje s straniščne
školjke ali kadi.
• Enostavna namestitev, diskretno in primerno
za uporabnike s telesno težo do 160 kg.
• Namestitev s štirimi vijaki in stenskimi čepi (niso priloženi).

A

• Ta stol omogoča enostavno premeščanje
osebe, lahko pa se ga postavi tudi
na straniščno školjko.
• Visoko naslonjalo za hrbet nudi odlično oporo.
Naslonjala za roke je mogoče
potegniti navzdol.
• Zadnja kolesa so opremljena z zavoro.
• Odstranljiva in premična počivala za noge
za lažje premeščanje.
• Ko je stol razstavljen, je enostaven za transport.

B

C

D

E

Ravno oprijemalo Ukrivljeno oprijemalo

Višina nastavljivega sedeža 43 do 58 cm

Višina do sedeža

Dolžina med naslonili za roki
47,5 cm
Največja dovoljena telesna teža 110 kg

Širina med naslonjaloma za roke
Višina naslonjala za hrbet
Premer kolesc

-

30 / 45 / 60 cm

33 / 40 cm

Nastavljiv pritrdilni mehanizem

- od 6,5 do 17 cm

-

-

Višina nad robom kadi

-

30 cm

-

-

120 kg

-

160 kg

160 kg

Največja dovoljena telesna teža

70 x 20 x 10 cm

Toaletni stol na
kolesih, moder

Ref. W1960 002 002

TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije
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Sistem proti štrlinam

Globina x Širina x Skupna višina
Največja dovoljena telesna teža

46 cm
46 cm
44,5 cm
125 mm
77 x 56 x 95 cm
100 kg

TOALETNI STOLI

NASTAVKI ZA TOALETNE ŠKOLJKE

• Zelo udobni zaradi upognjenega naslonjala in oblazinjenega sedeža. Straniščni sedež se
lahko dvigne, kar omogoča lažje čiščenje.
• Vedro je mogoče odstraniti s strani ali od spodaj, tako da pacienta ni treba premikati.
Stol je opremljen s pokrovom proti neprijetnemu vonju z dvojno obrobo.

A

Nastavek za toaletno
školjko z zatiči

S pokrovom Ref. V1214722
Brez pokrova Ref. V1214721

A

Klasični toaletni
stol

Posamezen artikel: Ref. V1214540
Set treh: Ref. V1214541

• Ekskluzivna, klena in udobna oblika.
• Zelo debelo oblazinjenje.

• Nastavek dvigne toaletno školjko za 10 cm in s tem
olajša sedanje in vstajanje.
• Sistem pritrditve zagotavlja popolno stabilnost.
Zaradi vdolbine na sprednjem delu je osebna
higiena enostavnejša.
• Gladka površina, enostavno čiščenje.
• Na voljo tudi s straniščnim sedežem, za
tradicionalen videz.

B

Nastavek za toaletno
školjko z vijaki
S pokrovom

B

Toaletni
stol

Posamezen artikel: Ref. V1216540
Set treh: Ref. V1216541

Ref. W1840 005 201 Ref. W1840 004 201

14 cm

Ref. W1840 005 301 Ref. W1840 004 301

Dvigne sedež školjke za 10 do 14 cm.
Zareza na sprednjem delu za lažjo osebno higieno.
Gladka površina, enostavno čiščenje.
Pritrdilni kaveljčki so nastavljivi z dvema zunanjima
gumboma: sistem omogoča hitro nameščanje in
odstranjevanje nadvložka.

A

B

Višina od tal do sedeža

48 cm

49 cm

Nastavljiv po širini

Širina sedeža

44 cm

45 cm

Največja dovoljena telesna teža

55 cm

52,5 cm

120 kg

100 kg

Širina med naslonjaloma za roke
Največja dovoljena telesna teža
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Brez pokrova

10 cm

•
•
•
•

4 p ri tr d il n e
to č k e

2 p ri tr d il n i
to č k i

A
Možno avtoklaviranje

B
-

32 do 40 cm

185 kg

200 kg

-

1 min pri 85 °C

NASTAVKI ZA TOALETNE ŠKOLJKE
A

Mehek nastavek
za toaletno školjko

 TERMOMETRI
A

Nekontaktni
termometer

Ref. W1550 001 001

V škatli po 4 enote

• Zelo udoben.
• Zelo stabilen.
• Iz pene, zaščitene z nepremočljivo
prevleko.
• Enostavna namestitev na skoraj vse
vrste stranišč.
• Operete ga lahko z milom in vodo ali
razkužite s proizvodi, ki ne
vsebujejo klora.

Ref. W1360 001 001

• Natančno, zanesljivo in higiensko.
• Temperaturo zazna v 3 sekundah z
razdalje 5 cm s prednje strani, ne da bi
otroka zbudili ali slekli.
• Več funkcij: uporaba s prednje strani ali v
predmetih (sobi, kopalnici, steklenički za
dojenčke…).
• Signal za vročino: 10 kratkih piskov in rdeč
zaslon.
• Priložena 2 bat. vložka AAA 1,5 V in
torbica za shranjevanje.

B

Digitalni
termometer

Na stojalu z 12 enotami
Rumen Ref. W1340 120 012

B

Moder Ref. W1340 500 012

Nastavek za
toaletno školjko

• Ergonomske in moderne oblike.
• Če imate vročino, se sproži alarm.
Natančnost: +/–0,1°.
• Avtomatska prekinitev
merjenja.

Ref. W1510 003 001

• Nastavek dvigne toaletno školjko za
10 cm in s tem olajša sedanje in vstajanje.
• Pritrditev z zaponko (neposredno na
odprtino straniščne školjke) zagotavlja
popolno stabilnost. Zaradi vdolbine
na sprednjem delu je osebna higiena
enostavnejša.
• Je zelo lahek in enostaven
za prenašanje.

C

Digitalni termometer
za dojenčke s prožno
konico

Na stojalu z 12 enotami
Ref. W1350 001 012

• Prožna konica je udobna za dojenčka.
• Temperaturo meri zelo hitro (10 sekund
pri rektalni rabi) in zelo natančno.
Zvočni alarm opozori na konec
merjenja.
• Ker je nepropusten, je čiščenje in
razkuževanje enostavno.
• Prozorna škatlica za zaščito termometra.
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TEHNIČNE PODROBNOSTI
A

TEHNIČNI PODATKI
A

B

Višina

11 cm

-

Največja dovoljena telesna teža

185 kg

190 kg

Možno avtoklaviranje

5 min pri 90 °C

-

Brez stika

B

Digitalni

C

Za dojenčke, s prožno konico

Razpon merjenja

Telo: 34,0–42,2 °C
Predmet: 0–100,0 °C

32,0 °C do 42,9 °C

Natančnost

±0,2 °C med 36,0 in 39,0 °C

±0,1 °C med 34 °C in 42 °C pri
±0,1 °C med 34 °C in 42 °C pri
sobni temperaturi med 18 in 28 °C sobni temperaturi med 18 in 28 °C

Ekran

Zaslon LCD (tekoči kristali),
4 števke + posebni znaki

trištevilčni LCD

trištevilčni LCD

prEN12470–3 1997, klinični
termometer, ASTM, standard NF
1 bat. vložek 1,5 V / LR 41

prEN12470–3 1997, klinični
termometer, ASTM, standard NF
1 bat. vložek 1,5 V

Standard
Napajanje

ASTM E1965; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC)
2 bat. vložka 1,5 V AAA

Prosimo, da preverite razpoložljivost izdelkov glede na državo.

32,0 °C do 42,9 °C

MERILCI KRVNEGA TLAKA
Avtomatski merilec krvnega tlaka
na nadlakti – 3 merjenja
Nič ne more zamenjati pregleda pri zdravniku, vendar pa z merjenjem krvnega tlaka doma dobi
zdravnik pomembne informacije, ki mu lahko pomagajo pri diagnosticiranju ter ustrezni terapiji.
Vsi trije merilci krvnega tlaka podjetja Thuasne lahko zaznajo srčne aritmije (IHD). Simultano in
natančno beležijo sistolični in diastolični krvni tlak ter pulz.
Klinično preizkusila družba BHS (britanska družba za hipertenzijo "British Hypertension Society").

Ref. W0840 004 001

• Za zelo redno merjenje krvnega tlaka.
• Za večjo natančnost avtomatsko izračuna povprečje zadnjih treh merjenj
(MAM tehnologija).
• Velik zaslon za lažje branje.
• V pomnilnik shrani do 99 merjenj za lažji medicinski nadzor.
• Dela na baterije ali adapter na glavno električno omrežje.
• Škatlica za prenos, podrobno navodilo za uporabo ter zdravstveni podatki.
• Odobrilo BHS.

Kompaktni zapestni
merilec krvnega tlaka
Ref. W0890 002 001

• Idealne za hitro, enostavno merjenje krvnega
tlaka. Zlahka se namestijo na zapestje,
ni potrebno zavihati rokava.
• Shrani zadnjih 60 meritev.
• Lahek in diskreten, s škatlico in podrobnim
navodilom za uporabo ter zdravstvenimi
podatki.
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Povezava
z osebnim
računalnikom
(PC)

TEHNIČNE PODROBNOSTI
Klasični merilec
krvnega tlaka
Ref. W0850 002 001

•
•
•
•

Za redno merjenje krvnega tlaka.
Hitre, zanesljive meritve.
Shrani zadnjih 99 meritev.
Na baterije ali adapter
na glavno električno omrežje.
• Škatlica za prenos,
podrobno navodilo
za uporabo ter zdravstveni podatki.
• Odobrilo BHS.

- C/B za model za zapestje
Certifikat BHS
(British Hypertension Society) - A/A za model za roko
Obseg merjenja

- sistolični/diastolični krvni tlak 30–280 mmHg
- pulz 40–200 udarcev v minuti

Natančnost

- krvni tlak: +/– 3 mmHg
- pulz: +/– 5 %

Spomin

- Zapestje: zadnjih 60 merjenj
- Model za roke: zadnjih 99 merjenj

Velikost manšete

- Zapestje: 13,5 cm do 19,5 cm
- Roka: 22 do 32 cm
Možnost široke manšete: 32 do 42 cm

Napajalnik

- Zapestje: 2 AAA 1,5 V bateriji (priloženi)
- Roka: 4 AAA 1,5 V baterije (priložene)
Možnost uporabe sekundarne baterije za vse tri modele

Možnost za modele za roko Možen priklop na vmesnik (dodatki niso priloženi)
Potrjevanje veljavnosti

Prosimo, da preverite razpoložljivost izdelkov glede na državo.

Združenje BHS odobrilo modele za večjo zanesljivost merjenj

Prosimo, da preverite razpoložljivost izdelkov glede na državo.

POSTELJE IN
DODATKI
PRIPOMOČKI ZA
PREPREČEVANJE PRELEŽANIN
PRIPOMOČKI
BLAZINE
VZGLAVNIKİ
VZMETNICE
BOLNIŠKE POSTELJE
DODATKI
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 PRIPOMOČKI ZA PREPREČEVA NJE PRELEŽANIN

Kako izbrati najprimernejši proizvod

rezultat po

Bistvenega pomena je preprečiti pojav preležanin.
Da bi izbrali kar najbolj ustrezen pripomoček, je potrebno preizkusiti, kako ga prenaša pacient in
oceniti stopnjo tveganja. Med različnimi lestvicami za ocenjevanje tveganja se sklicujemo na
Nortonovo lestvico, ki stanje pacienta določi na podlagi petih kriterijev.
Za izboljšanje preventivnih ukrepov je treba oceno potreb narediti na podlagi ocene dejavnikov
tveganja.
Upoštevati moramo tudi tveganja, povezana z okoljem:
• Nepremično ležanje povzroča povišan pritisk na določenih področjih glede na položaj
telesa (preležanine na hrbtu, bokih, trebuhu, sedež položaj). Dolgotrajen pritisk je
glavni krivec preležanin, saj pritisk na kapilare povzroči lokalno pomanjkanje kisika, ki mu
sledi povišanje tlaka v žilah in tkivni edem, ki še dodatno ovira prekrvitev v kapilarah.
• Vdolbine, povezane s premeščanjem osebe v posteljo ali v naslanjač: pritisk ovira prekrvitev.
• Trenje kože ob rjuho ali prevleko naslanjača.
• Vlaga, ki naredi kožo še bolj občutljivo.
V primeru poškodb hrbtenjače je tveganje za nastanek preležanin še večje zaradi izgube
občutljivosti.

Nortonu
15 do 20

ni tveganja do nizko
tveganje
rezultat po

Nortonu

13 do 14
Tveganje za preležanine

nizko do zmerno
rezultat po

Nortonu

9 do 12

Tveganje za preležanine

zmerno do visoko
rezultat po

Nortonu

5 do 8

Tveganje za preležanine

Slabo
Povprečno
Dobro
Odlično

Točke

Ocena

1
2
3
4

Duševno stanje pacienta
Stupor
Zmedenost
Apatija
Popolno zavedanje

1
2
3
4

Dejavnost
Priklenjen na posteljo
V invalidskem vozičku
Uporablja pripomočke pri hoji
Samostojnost pri hoji

Vzmetnice
Zmerno do nizko
tveganje (rezultat po
Nortonu med 15 in 20)

• Vzmetnica Clinical

Nizko do zmerno
tveganje (rezultat po
Nortonu med 13 in 14)

• Kockasta
vzmetnica

Zmerno do visoko
tveganje (rezultat
po Nortonu med 9
in 12 ali predhodne
preležanine)

• Razbremenilna
kockasta
vzmetnica
• Vzmetnica iz
spominske pene

Posteljni nadvložki
in dodatki

• Nastavljiv posteljni
nadvložek s trilitrskim kompresorjem
• CareProtectPedi®
• Poliuretanska
pena za stopalo

Zelo visoko tveganje
(rezultat po Nortonu
med 5 in 8)

• Blazina iz pene in
tekočega gela

• Anatomska blazina
iz spominske pene

• Pnevmatska
blazina

1
2
3
4

CareProtect Pedi®
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Par Ref. 2306 01

• Nova edinstvena in patentirana
naprava prilagajanja podpornih
točk za zaščito pred preležaninami
na stopalu.
• Enostavno nameščanje, pacientu
omogoča ohranitev mobilnosti.
• 3 velikosti: T1, T2, T3
• Jersey: 92 % bombaža in
8 % elastana.
• Pranje pri 60 °C; za večkratno
uporabo.
• Možnost 10 pranj pri 90 °C.

1
2
3
4

rezultat po

Nortonu

Tveganje za preležanine

9 do 12 zmerno do visoko

Inkontinenca
Nesposobnost zadrževanja urina in blata
Nesposobnost zadrževanja urina
Občasna inkontinenca
Sposobnost kontroliranja

Blazine

• Vodna blazina

Mobilnost
Nemobilen
Zelo omejena mobilnost
Rahlo omejena mobilnost
Popolna mobilnost

Pacient, ki sedi

visoko

NORTONOVA LESTVICA
Fizično stanje pacienta

Pacient, ki leži

Tveganje za preležanine

1
2
3
4

SKUPNO

Da bi izbrali najprimernejši proizvod, sledite tabeli na naslednji strani.

Obseg

Velikost

27 - 31 cm

1

32 - 36 cm

2

37 - 42 cm

3

PRIPOMOČKI / BLAZINE
A

Poliuretanska pena
za stopalo

D

rezultat po

Nortonu

9 do 12

Ref. W2450 002 001

• Primerna je za paciente z zmernim
in visokim tveganjem – pomaga pri
zdravljenju preležanin.
• Popolnoma razbremeni peto in
omogoči prosto cirkulacijo krvi.
• Rentgen možen: 70 do 140 KU.
• Pena je zaščitena s poliuretansko
barvo.
• Sprijemalni trak za zapenjanje.
Čiščenje z milom in vodo.

Posamezno ali po 3

Tveganje za preležanine

zmerno do visoko

C

Anatomska blazina iz
spominske pene

Blazina iz pene in
tekočega gela

Ref. W0470 003 001

• Iz izredno trpežne pene 38 kg/m debeline
4,5 cm in s plastjo tekočega gela debeline
1 cm. Zgornja plast iz gela se prilagaja
premikom telesa.
• Pena pod tekočim gelom zagotavlja
odlično porazdelitev pritiska.
• Blazina je nepremočljiva in diha, prepušča
paro, kar preprečuje potenje.
• Blazina je pralna pri 90 °C in jo je mogoče
sterilizirati s tekočimi sredstvi.

Ref. W0480 003 001 (priloženi 2 prevleki)
Ref. W0580 001 001 (priložena 1 prevleka)

• Pasni trak zadaj za zaščito pred
sakrokokcigealnimi preležaninami.
• Zaščita pred preležaninami sednice:
posebej debelo na višini sednice.
• Profil upognjen nazaj za zmanjševanje
tveganja padcev.
• Vodoodporna, prevleka iz materiala,
ki diha, nedrseča podlaga.
• Prevleko dovoljeno prati na 90 °C in
razkuževati z običajnimi sredstvi.
• Triletna garancija, proti pogrezanju.

rezultat po

Tveganje za preležanine

Nortonu zmerno do visoko

9 do 12

3

B

Vodna blazina
Ref. W0465 001 001

• Voda, ki se premika pod težo telesa,
omogoča dobro porazdelitev
pritiska.
• Priložena oprema za polnjenje.

E

Pnevmatska
blazina

Primerna za paciente, ki nimajo težav s
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stabilnostjo
40 x 40 x 7 cm – 1 ventil – Ref. W0490 003 101
40 x 45 x 7 cm – 1 ventil – Ref. W0490 003 201
Primerna za paciente, ki imajo težave s
stabilnostjo
40 x 40 x 7 cm – 2 ventila – Ref. W0490 003 301

rezultat po

Nortonu

13 do 14
Tveganje za preležanine

nizko do zmerno

rezultat po

Tveganje za preležanine

Nortonu ni tveganja do nizko
15 do 20 tveganje

40 x 45 x 7 cm – 2 ventila – Ref. W0490 003 401

• Ker so prekati med seboj neodvisni, se telo
ugrezne v blazino, zato se poveča površina
stika telesa z oporo. Zrak kroži med celicami in
omogoča enakomerno porazdelitev pritiska.
• Zrak, ki kroži med prekati, preprečuje vlažnost.
• Spodnji del iz nedrsečega materiala, tako
da blazina ne drsi proti sprednjemu delu
naslonjača.
• Prevleka prepušča zrak, a je nepremočljiva.
• Priložena naprava za napihovanje.

rezultat po

Nortonu

5 do 8

Tveganje za preležanine

visoko

TEHNIČNI PODATKI
A
Teža blazine
Dimenzije
Največja dovoljena telesna teža

B

C

-

(napolnjena) okoli 9 kg

1,9 kg

D 26 x Ś 16 x V 8,5 cm

43 x 48 cm

40 x 40 x 5,5 cm

-

100 kg

95 kg

D
Gostota
Dimenzije

82 kg/m

E

3

-

43 x 43 x 6 / 9 cm

-

Teža blazine

1,4 kg

1 kg

Največja dovoljena telesna teža

100 kg

120 kg

VZGLAVNIKİ / VZMETNICE
A/B

Anatomski vzglavnik iz ®
spominske
pene Cervi +
®
in Cervi+ Maxi

D

Cervi+® Ref. W0460 003 001 - Cervi+® Maxi Ref. W0460 003 002
• Vzglavnik Cervi+® je zelo udoben in nudi dobro oporo za
glavo, ne da bi pri tem obremenjeval ramena ali vratna
vretenca. Oblika vzglavnika je prilagojena morfologiji vratu in
glave, tako pri spanju na boku kot pri spanju na hrbtu. Pena
iz viskoze in elastana se prilagaja obliki glave in ne povzroča
pritiska: to spodbuja prekrvitev in zmanjša pritisk.
• Kvalitetna prevleka iz prožnega materiala: 80 % bombaž,
20 % poliester (pralno pri 40 °C).
• Garancija na obliko: 3 leta.
• Na voljo tudi nadomestne prevleke.

A

Kockasta vzmetnica

Ref. W3000 002 001

• Odlična vzmetnica za medicinske postelje z
električnim upravljanjem za uporabnike z nizkim do
zmernim tveganjem za preležanine.
• Vzmetnica ima vtisnjen kockast vzorec.
• Zelo trpežna poliuretanska pena z vtisnjenim
vzorcem, gostota 40 kg/m3.
• Priložena prevleka Promust PU iz nepremočljivega,
a zračnega jerseyja in poliuretana. Prevleka ima
3 zadrge z zavihi.
• Garancija na obliko: 2 leti (ne velja za prevleko).
rezultat po

Nortonu

Ref. W3015 003 001

• Posteljni nadvložek položite na že
obstoječo vzmetnico (ref. W3009 003 001)
in pokrijete z rjuho.
• Z dvema zračnima zankama je prek dveh
cevi povezan na kompresor. Neodvisni
zračni zanki se napihujeta ena za drugo,
tako da se izmenično manjša pritisk.
• Pritisk se prilega uporabniku.

Tveganje za preležanine

13 do 14 nizko do zmerno

B

C
rezultat po

E

Nastavljiv posteljni
nadvložek s trilitrskim
kompresorjem

Tveganje za preležanine

Nortonu ni tveganja do nizko
15 do 20 tveganje

Vzmetnica Clinical
Ref. W3009 003 001

rezultat po

• Vzmetnica Clinical je zamenjava za običajne ali obrabljene
vzmetnice. Namenjena je pacientom, ki so priklenjeni na
posteljo in potrebujejo še posebno udobje (ali zaščito v primeru
inkontinence). Kakovost visoko trpežne pene (30 kg/m3)
zagotavlja udobje in trpežnost vzmetnice.
• Priložena prevleka Promust PU iz nepremočljivega, a zračnega
jerseyja in poliuretana. Prevleka ima 3 zadrge z zavihi.
• Garancija na obliko: 1 leto (ne velja za prevleko).

13 do 14

D
Trpežna poliuretanska pena, gostota
Dimenzije (D x Š x V)

Dimenzije
Enojna prevleka
Standardna velikost vzglavnika
Vzmetnica učinkuje pri
uporabnikih s telesno težo

E

40 kg/m3
195 x 86 x 14,5 cm

Kompresor 4,5 litra:

TEHNIČNI PODATKI
Gostota

Tveganje za preležanine

Nortonu nizko do zmerno

Ohišje iz ABS

A

B

C

75 kg/m

75 kg/m

30 kg/m

3

3

3

30 do 110 mm Hg

Pritisk
Čas enega cikla

10 minut

Nastavki za namestitev na posteljo
Nadvložek:

50 x 32 x 10,5 / 8 cm

65 x 36 x 11,5 / 10 cm

195 x 88 x 14 cm

WW0460 030 1A

WW0460 030 2A

-

Material

-

50 x 70 cm

-

Dimenzije napihnjenega nadvložka (skupna dolžina vključno z zavihi)

-

-

od 40 do 120 kg

Vzmetnica učinkuje pri uporabnikih s telesno težo

PVC
280 x 90 x 6,5 cm
120 kg / 40 kg

120 kg / 30 kg
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VZMETNICE
rezultat po

 BOLNIŠKE POSTELJE

Tveganje za preležanine

Nortonu zmerno do visoko

9 do 12

A

Vzmetnica iz
spominske pene

C

Ref. W3006 001 001

• Spominska pena se v nasprotju s
tradicionalnimi penami nežno vrača v
izhodiščni položaj. Zato je pritisk na
kostne izbokline veliko šibkejši.
• Priložena prevleka Promust PU iz
nepremočljivega, a zračnega jerseyja
in poliuretana.
• Prevleka ima 3 zadrge z zavihi.
• Garancija na obliko: 3 leta
(ne velja za prevleko).

Nizka

Postelja
Haydn

Postelje Thuasne lahko razstavite na štiri dele in jih brez posebnega orodja
spet sestavite.
Postelja Haydn – pakirana v škatli Ref. V2007 530 001
Zložljiva kovinska ograjica Paris*

3 fu n k c ij e

Ref. V214 925 125

Zložljiva lesena ograjica Milano*
Ref. VF214 927 222

Trapez Ref. V224 910 110

Visoka Zmerna
Večprekatna

B
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Razbremenilna
kockasta vzmetnica
rezultat po

Ref. W3001 003 001

• Osnovni en kos in 6 modulov v obliki vaflja ter tri nosilnosti,
prilagojene teži posameznih delov telesa.
• Priložena prevleka Promust PU iz nepremočljivega,
a zračnega jerseyja in poliuretana.
• Prevleka ima 3 zadrge z zavihi.
• Garancija na obliko: 2 leti (ne velja za prevleko).

Tveganje za preležanine

Nortonu zmerno do visoko

9 do 12

Lesena ograja za
posteljo Milano

Najmanjša višina 40 cm
(brez žimnice in s 100 mm kolesi)

Nizka

Visoka Zmerna
Večprekatna

Thuasne postelje, Paris kovinske ograje za posteljo in Milano lesene ograje
za posteljo po standardih:
– Evropski standard NF EN 60601–2–52: 2010
– standard NF EN 1970-2-52: 2000 in sprememba NF EN 1970/A1: 2005*

TEHNIČNI PODATKI
A
Trpežna poliuretanska pena, gostota

viscoelasticňa 82 kg/m

B
3

40 kg/m3

Dimenzije (D x Š x V)

195 x 87 x 14 cm

195 x 85 x 17 cm

Vzmetnica učinkuje pri uporabnikih s telesno težo

od 40 do 120 kg

od 40 do 120 kg

*

1. Postelje Mantovani in Haydn, ki se uporabljajo z ograjicami, niso primerne za osebe, manjše 146 cm.
2. Nove ograje za posteljo G3 kompatibilne s Thuasne G2 in G3 posteljami.

BOLNIŠKE POSTELJE
D

Postelja
Mantovani

Postelje Thuasne lahko razstavite na štiri dele in jih brez posebnega orodja spet sestavite.
Postelja Mantovani – pakirana v škatli Ref. V2006 530 001
Zložljiva kovinska ograjica Paris* Ref. V214 925 125
Zložljiva lesena ograjica Milano* Ref. VF214 927 222
Trapez Ref. V224 910 110

Dvižna opora
za noge
• Električno nastavljanje.
• Nagib drugega dela se
nastavlja ročno, da omogoči
upogib kolena.

Kovinske zložljive ograje
za posteljo Paris

3 fu n k c ij e

0-70 °
0-20°

0-30°

Postelja Mantovani z ograjico Paris*
in trapezom

B

F

Kovinske ograjice Paris se zložijo z eno samo potezo.
Sistem odklepanja ob vznožju postelje je za pacienta
težko dostopen, kar zagotavlja večjo varnost. Ograjice
je mogoče namestiti na postelje Mantovani in Haydn.
Motorji so zaščiteni pred brizganjem vode.
Kabli so pritrjeni na ogrodje, tako da jih ni mogoče
izpuliti, glavna priključna vrvica pa je okrepljena, tako
da ne more priti do pretrganja.
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* Postelje Mantovani in Haydn, ki se uporabljajo z ograjicami,
niso primerne za osebe, manjše 146 cm.

TEHNIČNI PODATKI
Haydn C

214 cm

B – Skupna širina postelje

105 cm

105 cm

46 cm

42 cm

40/80 cm

40/80 cm

200 cm

200 cm

94 cm

94 cm

D – Višina od posteljnega dna do tal s kolesi premera 100 mm
E – Dolžina osnove postelje
F – Širina osnove postelje

Thuasne postelje, Paris kovinske ograje za posteljo in Milano lesene ograje
za posteljo po standardih:
– Evropski standard NF EN 60601–2–52: 2010
– standard NF EN 1970-2-52: 2000 in sprememba NF EN 1970/A1: 2005*

Razdalja od najnižjega dela postelje do tal

35 cm

35 cm

Največja obremenitev (uporabnik, vzmetnica in pripomočki)

170 kg

170 kg

Največja dovoljena telesna teža uporabnika

135 kg

135 kg

Najmanjša/največja višina vzmetnice z ograjico Paris

12/19 cm

12/19 cm

Najmanjša/največja višina vzmetnice z ograjico Milano

12/18 cm

12/18 cm

22 kg

20 kg

Teža najtežjega dela
*

1. Postelje Mantovani in Haydn, ki se uporabljajo z ograjicami, niso primerne za osebe, manjše 146 cm.
2. Nove ograje za posteljo G3 kompatibilne s Thuasne G2 in G3 posteljami.

D

217 cm

C – Višina stranice ob vzglavju od posteljnega dna

Lesena ograja za posteljo Milano

Mantovani

A – Skupna dolžina postelje

Dve leti garancije za motorje in pet let za ogrodje v normalnih pogojih uporabe.

DODATKI
Daljinski upravljalnik za zaklepanje, ki omogoča
blokiranje funkcij postelje
VAREN
Ima varnostni sistem zaklepanja. Z odstranitvijo ključa iz ključavnice upravljalnika
lahko medicinsko osebje prepreči uporabo daljinskega upravljalnika.
ZANESLJIV
Ker je izdelan po standardu IPX6, je popolnoma odporen na vlago.
PRAKTIČEN
Ergonomsko oblikovan, za pripenjanje na posteljo ima na hrbtnem delu kljukico za
lažjo vsakodnevno uporabo.

A

Prosto stoječi
trapez Geneva

D

Ref. V014949020

Ref. W0320 002 001

• Za počivanje, branje ali gledanje
televizije lahko naklon nastavimo po želji.
• Zračen material koži omogoča dihanje.

• Prosto stoječi trapez Geneva za
spremembo položaja se lahko
uporablja z večino standardnih
postelj in počivalnikov.

B

Stojalo za infuzijske
steklenice na
kolescih

E

Transportni komplet za postelji
Mantovani in Haydn
Ref. V8400100

Par lesene ograjice Milano* za postelji
Mantovani in Haydn
Ref. VF214 927 222
*

• Naklon je nastavljiv, kar je zelo
praktično za branje.
• Nastavljiva po višini in po dolžini.

• Nenadomestljivo pri infuziji.

C

Klasična
posteljna mizica

Ref. W0300 001 001

Ref. W0305 001 001
Varnostni sistem zaklepanja,
ki preprečuje uporabo
upravljalnika postelje.

Prenosni hrbtni
naslon

Podaljšana
roka Lim

F

Po višini nastavljiva
posteljna mizica
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65 cm: Ref. W2600 001 101
80 cm: Ref. W2600 001 201

Ref. W0310 001 001

• Za pobiranje predmetov s tal.
• Klešče 65 cm: za uporabo v sedečem
položaju.
• Klešče 80 cm: za uporabo stoje.
• Zaponka omogoča pritrditev
na pripomoček za
hojo. Iz aluminija.

• Sistem protiuteži, ki je vgrajen v steber,
omogoča enostavno nastavljanje višine
pladnja.
• Štiri kolesca, opremljena z zavorami,
omogočajo enostavno premikanje
posteljne mizice.

Samo za uporabnike, ki so višji od 146 cm.

TEHNIČNI PODATKI
Par kovinske ograjice Paris* za postelji
Mantovani in Haydn
Ref. V214 925 125
*

Samo za uporabnike, ki so višji od 146 cm.

A
Nastavitev višine trapeza

B

D

E

F

117 / 152 cm

-

-

-

-

Skupna širina

89 cm

-

-

-

-

Višina nog

10 cm

-

-

-

-

80 kg

-

-

-

-

Skupna obremenitev/na kavelj

-

16 kg / 4 kg

-

-

-

Največja višina

-

2,40 m

-

-

-

Velikost podnožja

-

Ø 54 cm

-

-

-

Višina

-

-

58 cm

70 do 110 cm

70 do 110 cm

Največja obremenitev

Trapez za postelji Mantovani in
Haydn

Površina pladnja

-

-

-

60 x 40 cm

80 x 40 cm

Širina

-

-

61 cm

-

-

Ref. V224910110

Največja dovoljena telesna teža

-

-

100 kg

-

-

