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För psykiatriska institutioner
S ä n g a r
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Sängar för psykiatrisk vård

Classiko 
• Höjdjustering: 
 40 till 80 cm

 
 - Mekanisk säng 
 - Liggyta 90 x 200 cm 
 - Säker arbetsbelastning 225 kg  
 -  Kontinuerliga sidoskydd
 -  Enkel justering med hydraulisk  

pumppedal 

Sida 6

Carino 
• Höjdjustering: 
 Utan höjdjustering

 
 - Liggyta 90/100 x 200 cm 
 -  2-delad liggyta
 -  Ryggstödet manuellt justerbart
 -  Förstärkt träbeklädnad för speciella 

påfrestningar 

Sida 4

Elvido rega 
• Höjdjustering: 
 Ca 39 till 80 cm

 
 - Mekanisk säng 
 -  Hög stabilitet
 -  Enkel justering med hydraulisk  

pumppedal 

Sida 8

           Elvido vervo 
• Höjdjustering: 
 Ca 25 till 80 cm

 
 -  Elektriskt justerbar säng
 -  En låg säng för skydd utan  

frihetsbegränsande åtgärder
 -  OpenBus-teknik för installation av  

Out-of-Bed-systemet
  
 

Sida 9

Säkerhet, trygghet och enkel hantering även i spända situatio-
ner – det är kraven på sängar inom psykiatrin. Mer än annan 
medicinteknisk utrustning måste de tåla fysiska belastningar för 
att skydda patienter och vårdare från skador. Att avstå från eldrift 
ökar säkerheten ytterligare, men den mekaniska manövreringen 
får under inga omständigheter vara ansträngande. Slutligen ska 
sängarna ska ha en välgörande effekt på patienten genom komfort 
och hemtrevnad. Stiegelmeyer erbjuder övertygande lösningar för 
dessa krav. Upptäck hur våra skräddarsydda modeller gör arbetet 
lättare inom sjukhus- och vårdsektorn.   

Vi erbjuder sängar för
•  Depressionsavdelningar
•  Barn- och ungdomspsykiatrin
•  Öppet driva allmänpsykiatriska behandlingsavdelningar
•  Avdelningar för dubbla invärtes och psykiatriska sjukdomar
•  Äldrepsykiatrin
•  Psykiatrisk akut- och nödfallsvård
•  Rättspsykiatrin

Puro 
• Höjdjustering: 
 32 till 91 cm (beroende på hjultyp)

 
 -  Elektriskt justerbar säng
 - Yttermått 103,5 x 218,5 cm 
 -  LCD-handkontroll med endast  

3 knappar och upplyst display
 -  Digitala assistanssystem som tillval
 -  Olika psykiatriska anpassningar  

kan väljas 

Sida 11

Seta pro 
• Höjdjustering: 
 32 till 91 cm (beroende på hjultyp)

 
 -  Elektriskt justerbar säng
 - Liggyta 90 x 200 cm 
 - Kontinuerliga sidoskydd  
 -  Ergonomisk idealisk höjd för  

ryggvänligt arbete
 -  Utmärkta hygienegenskaper 

 

Sida 10

Deka 
• Höjdjustering: 
 43 till 83 cm

 
 - Mekanisk säng 
 - Liggyta 90 x 200 cm 
 - Speciellt säkrade delar  
 -  Variant utan höjdjustering  

kan väljas 
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DEFINITIVT BÄTTRE 

Specialsängar från  
Stiegelmeyer

I företagets 120-åriga historia har 
Stiegelmeyer haft ett avgörande infly-
tande på utvecklingen av sängar för 
sjukhus och vårdhem. Oavsett om det 
gäller patientmobilisering, maskinell 
bearbetning eller modern manövre-
ring – våra sängar är normgivande. 
Även inom det psykiatriska området 
kan du fullt ut lita på våra robusta, 
säkra och hygieniska produkter.



544 5

Carino
Carino är en säng med många användningsområden. Både inom 
ungdomspsykiatrin och i psykosomatiska behandlingscentra, 
rehabiliteringsinrättningar eller boendehem säkerställer den en 
hög livskvalitet.

Carino övertygar med ett mycket bra pris-prestanda-förhållande 
och individuella designmöjligheter. Tack vare sin robusta liggyta 
i metall håller sängen enkelt för många användningscykler. Ligg-
ytan finns i bredderna 90 och 100 cm, och en sängförlängning finns 
även för långa användare. 

Standardutrustning Carino
•   2-delad liggyta, ryggstöd manuellt justerbart
•   Ryggstödsdelar med lättrengjorda lameller i metall
•   Ryggstödsjustering upp till ca 30°
•    Trädekorer att välja mellan enligt Stiegelmeyer-Wodego- 

kollektionen
•   Förkromade fötter
•   2 fästhylsor i huvudändan för lyftstång/läslampor

Om patienter och boende inom psykiatrin inte behöver vårdas i klassisk mening så behöver deras säng inte heller vara  
tillgänglig från alla håll. Carino med en mysig kojbräda på väggsidan säkerställer en trygg atmosfär och gör det lättare  
för patienten att skapa sitt eget revir. 

Carino 
Den flexibla sängen för ungdomspsykiatrin 

Yttermått/höjdinställningsområde:

Designen på Carino kan anpassas efter personlig smak med en mängd olika former på huvud- och fotdelarna att välja mellan.

209,6 cm–229,6 cm

25
 c

m 40
 c

m

104 cm / 114 cm 

203,2 cm–223,2 cm 94,8 cm / 104,8 cm 
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Yttermått/höjdinställningsområde:

Komfort och säkerhet för de boende, avlastning för 
vårdpersonalen och en individuell design – Classiko 
kombinerar många styrkor till ett bra pris-prestan-
da-förhållande. 

Eftersom det inte finns några kablar och delar som  
kan tas bort manuellt, uppfyller denna mekaniska 
säng säkerhetskraven inom psykiatrin särskilt väl. 
Vårdpersonal kan enkelt använda Classiko. Höjdjus-
teringen med pedal med hjälp av en hydraulpump 
är lika enkel som den kraftassisterade justeringen av 
rygg- och lårstöden. 

•    Höjdjustering från 40 till 80 cm för ergonomiskt 
arbete

•    Kontinuerliga sidoskydd för maximalt skydd
•    Hög och säker arbetsbelastning på 225 kg
•    Pumppedal för höjdjustering, avtagbar vid behov
•    Fixeringsbygel för bältessystem på  

liggytan som tillval
•    125-mm-hjul för lätt styrning även i små utrymmen
•    Hemtrevliga gavlar och dekorer kan väljas

Classiko 
Den robusta vårdsängen

Pumpedalen kan tas av vid behov. Fixeringsbygel på madrassramen  
som tillval.

Fastskruvad bromspedal.

Sängför-
längning

Körbarhet Stort höjdjus-
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Elvido Elvido brevo

Elvido rega

Elvido fortoElvido movo

Elvido vervo
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Elvido Elvido brevo

Elvido rega

Elvido fortoElvido movo

Elvido vervo

Vårdsängen Elvido rega erbjuder komfort utan kablar och har  
nästan inga komponenter som kan tas bort utan verktyg. Detta 
bidrar avsevärt till säkerheten för patienter med allvarliga  
psykiatriska eller demenssjukdomar.

•    Höjdjustering från 39 till 80 cm med tillvalet  
löstagbar pumppedal

•   Robust liggyta i metall med svetsad gallerbotten
•    Fixeringsbygel på liggytans stöd och ramprofiler som tillval
•   Idealisk för platser utan strömförsörjning

Med sitt stora justeringsområdet på 25 till 80 cm erbjuder den  
låga sängen Elvido vervo ett skydd mot fallskador även utan 
frihetsbegränsande åtgärder och bidrar därmed till att den boende 
mår bättre. Samtidigt kan vårdpersonalen arbeta på en ryggvänlig 
position i det högsta läget. Tillvalet det ekonomiska 24-voltsdriv-
systemet ökar säkerheten.

•    Tillvalet Vario Safe-system för ett snabbt byte av  
sidoskydden, panelerna och gavlarna

•    Vario-Safe-lås kan om så önskas säkras mot  
verktygslös borttagning av delarna

•    Integrerat Out-of-Bed-system finns som tillval
•   Hemtrevliga trädekorer och gavlar kan väljas

Elvido rega 
Den mekaniska vårdsängen 

Elvido vervo 
Den mångsidiga låga sängen

Sängför-
längning

Lågt fotläge 24-
volts-
system

Mekanisk
säng e-helpTrendelenburg-

läge
Trendelenburg-
läge

Werdenfelser
Weg

Stort höjdjus-
terings-
område

Enkel
manövrering

LCD

Lågt fotläge

Yttermått/höjdinställningsområde: Yttermått/höjdinställningsområde:

Den fastskruvade pumppedalen kan om så önskas även  
säkras utan verktyg med hjälp av ett magnetsystem.

Om så önskas kan låsen på Vario-Safe-delarna säkras mot 
oavsiktlig användning.
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Seta Seta brevo

Seta linoSeta lino Seta brevo linoSeta brevo lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Komfort, säkerhet, enkel användning och utmärkta hygienegen-
skaper – Puro är mer än bara en säng. Den uppfyller också de 
högsta kraven inom psykiatrin. Dess delade sidoskydd MultiFlex+ 
erbjuder individuellt skydd och möjliggör samtidigt obehindrad  
in- och urstigning. Den extra maskintvättbara versionen av säng-
en stödjer varje inrättning i kampen mot multiresistenta bakterier.

•    Säkerhetsutrustningen för psykiatrin motsvarar funktionerna  
i Seta pro (se vänster sida)

•    Designen med få nischer och dold kabeldragning möjliggör  
en extra noggrann bearbetning

•    Intuitiv LCD-handkontroll med endast 3 knappar och  
anpassade manövernivåer för patienter, vårdpersonal  
och teknisk personal

Puro 
Sängen för höga krav

Yttermått/höjdinställningsområde:

De fastskruvade delarna på liggytan skapar trygghet för pa-
tienter och vårdpersonal i exceptionella psykiska situationer.

Seta pro är en robust och lättanvänd sjukhussäng som exempelvis 
kännetecknas av sina kontinuerliga sidoskydd som är fast inte-
grerade i gavlarna. För användning inom psykiatrin kan vi utrusta 
sängen med många andra säkerhetsfunktioner. 

•   Huvud- och fotdelar säkrade mot oavsiktlig borttagning
•    Handkontrollen, manöver- och kontrollboxen kan låsas  

in på sängen
•   Liggytans delar är hårt fastskruvade
•   Anaconda-kabel skyddar mot strypning
•    Fästen för fixeringsbälten på alla delar av liggytan,  

inklusive sittdel
•   Stort höjdinställningsområde på 32 till 91 cm

Seta pro 
Den säkra  
sjukhussängen

Yttermått/höjdinställningsområde:

Den låsbara manövermodulen förhindrar en  
oavsiktlig justering av sängen.

Sängför-
längning e-help

LCD

Enkel
manövrering

Lågt fotläge Trendelenburg-
läge

Maskintvättbar Femte hjul Hög och säker
arbetsbe-
lastning

Stort höjdjus-
terings-
område

32 till
91 cm260 kg

218,5 cm 103,5 cm
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Produktegenskaper för psykiatrin för modellerna Puro och Seta pro

Fästen för fixeringsbälten i höjd med sittdelen.

Huvud- och fotdelarna kan om så önskas levereras fastskruvade. På så sätt är patienter och vårdare  
skyddade mot att sängen demonteras genom vandalism i exceptionella psykiatriska situationer.

LCD-handkontrollen kan låsas in i den låsbara handkontrollådan för att skydda mot missbruk.

Anaconda-kabeln är en nätledning skyddad med en styv 
mantel för att förhindra missbruk av suicidala patienter.

Standardskenor med ursparningar för bälten gör att patienten kan fixeras vid stor risk att patienten ska skada sig själv 
eller andra. 
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Variant 1
•    Fästen för fixeringsbälten på liggytans ram och  

dessutom på det justerbara ryggstödet
•    Hydraulisk höjdjustering
•    Huvud- och fotdelar kan levereras i 2 designvarianter  

och fastskruvade

Variant 2:
•    Standardskenor i rostfritt stål på liggytans ram med  

indelningar för att fästa fixeringsbälten och ytterligare  
fixeringsbyglar på ryggstödet

•    Huvud- och fotdelar endast i Classic-designen,  
nedfällningsbara och säkrade med magneter

•    Hydraulisk höjdjustering

Variant 1 + 2:
•    4-delad liggyta och möjlighet att blockera  

benstödsjusteringen
•    Valfritt utbyte av hjulen mot fötter för golv fastsättning

Variant 3:
•    2-delad liggyta
•    Understativ med 4 fötter
•    Inte höjdjusterbar, inte körbar
•    Fixeringsbygel på liggytans ram och på ryggstödet som 

för variant 1

3 varianter
för många krav

Variant 1 Variant 2 Variant 3

213 cm
200 cm

43
 c

m
 - 8

3 
cm

90 cm
95 cm

Yttermått/höjdinställningsområde:

Variant 1 och 2

Deka 
Den stabila sängen för den krävande vardagen

Vår sjukhussäng Deka pro är särskilt väl lämpad för extra säker-
hetstekniskt känsliga områden inom psykiatrin. Erfarenheter från 
våra kunder och behov utifrån praktiskt arbete inom psykiatrins 
skyddade områden låg till grund för oss när vi definierade de 
3 nedanstående beskrivna varianterna av psykiatrisängen.  
För alla versioner undviks motoriserade justeringar konsekvent 

för maximal säkerhet. Dessutom kan om så önskas de mekaniska 
justeringsmöjligheterna begränsas eller tillgängligheten för 
manövreringen av gastryckfjädrar och hydraulik försvåras. 
Liggytan består av svetsade stålgallerbottnar som är säkrade mot 
borttagning. Även andra specialskydd skyddar sängen mot 
vandalism. 

Trendelenburg-
läge

Lågt fotläge Maskintvättbar Tysk
ingenjörskonst

Mekanisk
säng
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Fixeringsbygel på madrassramen.

Säkring av höjdpedalen med Segufix-system.Fixeringsbygel på ryggstödet.

Fastskruvad bromspedal.

Standardskena på madrassramen för bältessystem och tillbehör.

Säkring av höjdpedalen med låsstift.Förslutna fästhylsor.

Alternativ aktivering av stöden på gasfjädern.

Sjukdomsrelaterade aggressioner, attacker mot vårdpersonal och 
att patienter utgör fara för sig själv är återkommande utmaningar 
inom psykiatrin. En genomtänkt sängdesign kan ge ett betydande 
bidrag till att desarmera dessa situationer och minska potentiella 
faror.

Det ska i alla fall förhindras att patienten kan ta bort delar av säng-
en för att utsätta sig själv eller andra för fara. Speciellt säkrade 
höjdpedaler, bromspedaler och lyfthylsor minimerar denna risk.

Den sista utvägen för att skydda patienten är fixering med bälten. 
Deka kan utrustas med fixeringsbyglar som möjliggör en särskilt 
ergonomisk och säker hantering av patienten.

Deka – allt för patientsäkerheten
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Classic-gavel.

Fötter för att fästa sängen i golvet.

Kontinuerliga sidoskydd kan hängas på i efterhand eller  
skruvas fast.

Classic-gavel, fällbar 180° i fotändan.

Classic-gavel, förstärkt i fotändan.

Valero-gavel.

För Deka finns två gaveldesigner att välja på: Classic-gaveln 
erbjuder med en grepplist runt om mycket plats för att fästa 
tillbehör. Det gäller även vår Valero-gavel, som även känneteck-
nas av en snygg modern design. Båda modellerna kan säkras mot 
oavsiktlig borttagning.

Classic-gaveln erbjuder ytterligare säkerhets- och komfort- 
alternativ. Förstärkning av fotdelen med metallstag förhindrar att 
patienten tar sönder fyllningen med sparkar. Huvud- och fotdelen, 
som kan fällas ner 180°, underlättar åtkomst till patienten vid en 
fixering.

Deka levereras som standard utan sidoskydd. På begäran kan 
dock sängen utrustas med ett anpassningsbart kontinuerligt 
sidoskydd. Det finns som tillbehör för eftermontering. Alternativt 
kan sängen fabriksmonteras med en permanent integrerat  
¾-sidoskydd som inte kan tas bort utan verktyg.

För patienter med mycket hög riskpotential rekommenderar vi 
utrustningsvariant 3 med fötter som är hårt fastskruvade i golvet. 
Golvfästet ser till att sängen står säkert även för oroliga patienter.

Deka – gavlar, sidoskydd  
och golvfastsättning

DEFINITIVT BÄTTRE 

Skydd av de fällbara gavlarna
Vår 180° fällbara Classic-gavel är effektivt säkrad mot 
oavsiktlig aktivering. En låsmagnet skyddar fällmekanis-
men från obehörig åtkomst. Det är bara vårdpersonalen 
som kan låsa upp den.
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Produktegenskaper
Sängar för psykiatriska institutioner

Carino Classiko Elvido rega Elvido vervo

Träbeklädnad
Förstärkt 
(fastskruvade 
multiplexgavlar/paneler)

Förstärkt Förstärkt Förstärkt

Liggyta Lameller i metall, 2-delade Stålgallerbottnar, fastsvet-
sade, 4-delade

Stålgallerbottnar, fastsvet-
sade, 4-delade

Hygienliggytor för  
bältessystem

Låsning av lår- och underbensstödet – O O –

Fixeringsbygel, fastskruvad – O O –

Pumppedal säkrad,  
avtagbar utan verktyg – O O –

Bromspedal, fastskruvad – O O –

Sidoskydd

Kontinuerligt sidoskydd – ✓ ✓ ✓

Sidoskydd som kan kombineras – O O O

Delat sidoskydd (fastsatt som tillval) – – – O

Ytterligare utrustning

Höjdjustering – ✓ ✓ ✓

Med hjul och central hjullåsning – ✓ ✓ O

Sängförlängning – O O O

Sängklädeshylla – O O O

   ✓ = standard      o = tillgänglig som tillval      – = kan inte levereras ✓ = standard      o = tillgänglig som tillval      – = kan inte levereras

Puro Seta pro Deka  
Variant 1

Deka  
Variant 2

Deka  
Variant 3

Madrassram Med fixeringsbygel Med standardskena Med fixeringsbygel

Liggyta
Stålgallerbottnar, 
fastsvetsade,  
4-delade

Stålgallerbottnar, 
fastsvetsade,  
4-delade

Stålgallerbottnar, 
fastsvetsade,  
4-delade

Stålgallerbottnar, 
fastsvetsade, 
4-delade

Stålgallerbottnar, 
fastsvetsade,  
2-delade

Ryggstöd med fastsvetsade 
fixeringsbältesbyglar Inte på varianten lino O ✓ ✓ ✓

Lår- och underbensstöd  
kan blockeras – – O O –

Fäste för fixeringsbälten på sittdelen O – – – –

Gavlar

Rondo, hårt fastskruvad, endast för  
MultiFlex+ O – – – –

Stelo, hårt fastskruvad, endast för  
MultiFlex+ O – – – –

Base-gavel, kan inte tas av,  
endast för kontinuerligt sidoskydd – O – – –

Classic, fast – – O – O

Classic i fotändan, fast och förstärkt – – O O O

Classic i fotändan, fast och förstärkt, 
180° nedfällningsbar – – O O O

Classic, 180° nedfällningsbar – – O ✓ –

Valero, fast, stolpe i rostfritt stål – – O – O

Valero, avtagbar med säkring för 
kontinuerligt sidoskydd – – O – O

Sidoskydd

Utan  – – ✓ ✓ ✓

Påhängbart kontinuerligt sidoskydd – – O O O

¾-sidoskydd  – – O – O

Integrerat kontinuerligt sidoskydd  – ✓ – – –

Delat sidoskydd MultiFlex+ ✓ – – – –

Fästhylsor för lyftbåge på insidan

Ovalt eller runt rör ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Förslutna fästhylsor – – O O O

Ytterligare utrustning

Höjdjustering ✓ ✓ ✓ ✓ –

Fällning av liggyta ✓ ✓ O O –

För golvfastsättning – – ✓ ✓ ✓

Med individuellt låsbara hjul – – – – O

Med hjul och central hjullåsning ✓ ✓ O O –

Pumppedal säkrad, avtagbar utan 
verktyg – – O O –

Låsbar förvaring för spärrbox och 
manöverdel på sängklädeshyllan  O O – – –

Nätkabel i ”Anaconda”-utförande O O – – –

Sängförlängning  ✓ ✓ O O O

Sängklädeshylla ✓ ✓ O O O
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Vår expertis Våra varumärken

Värdebevarare

Framtidsdesigner

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Möbelsystem

Tjänster

Värdebevarare
Vårt företag grundades år 1900 i Herford 
och har varit familjeägt sedan dess. Re-
spekt och ansvar gentemot våra kunder, 
anställda och partners är grunden för vårt 
dagliga arbete. Med utgångspunkt i dessa 
värden och många års erfarenhet erbjuder 
vi våra kunder världen över högkvalitativa 
produkter, lösningar och tjänster inom  
vård och hälsa.

Framtidsdesigner
För att hantera de snabba förändringarna 
inom vård och hälsa utvecklar vi alla våra 
produkter själva. Innovationer och visioner 
för framtidens vård är målet med vårt  
arbete. Vi står i ständig kontakt med våra 
kunder för att hjälpa dem i det vardagliga 
arbetet. Att förverkliga morgondagens 
trender redan idag är en framgångsrik 
tradition hos oss.

Stiegelmeyer-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar, och  
med varumärket Burmeier för vård i hemmet. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, 
lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande. 

•   Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt 
•   Över 1 100 anställda världen över 
•   Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker 
•   Produktutveckling och produktion i Tyskland 
•   Service, utbildning och processoptimering hos kunden
•   Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
•    Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen  

och Sydafrika 
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Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Hitta din kontaktperson på vår webbplats: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner
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Huvudkontor/Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Tel: +49 (0) 5221 185 - 0
Fax:  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com


