
E va r i o  o n e

DEFINITIVT BÄTTRE

Den kostnadseffektiva sjukhussängen

Internationell upplaga
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Evario one 
Den kostnadseffektiva sängen för det dagliga  
kliniska arbetet

Innehåll

Dina avgörande fördelar

För att minska stress och fysisk belastning i det 
dagliga sjukhusarbetet måste de flesta medicintek-
niska produkter ha samma styrkor: 

• Säkerhet
• Enkel användning 
•  Optimalt stöd för patienter och vårdpersonal 

På dessa väsentliga fördelar koncentrerade vi oss 
när vi utvecklade Evario one. Den helt motordrivet 
justerbara sjukhussängen kombinerar många 
hjälpsamma funktioner, avlastar personalen och 
stödjer ett kostnadseffektivt arbete. 

Moderna sidoskyddssystem och individuella 
manövervarianter uppfyller en lång rad krav.  
Evario one kan användas nästan universellt.

Variant med delat  
sidoskydd
Skydd och mobilisering

•     Liggyta (madrassmått): 
87 x 200 cm

 -  Ytterbredd mindre än 1 m
 -  Delat ¾-sidoskydd
 -  Uppställda sidoskydd i huvudändan kan tjäna  

som mobiliseringsstöd 
 -  Styrning med handkontroll, integrerade  

manöverpaneler eller manövermodul

Variant med kontinuerligt  
sidoskydd
Platsbesparande i små rum

•     Liggyta (madrassmått): 
87 x 200 cm

 -  Ytterbredd mindre än 1 m
 -  Kontinuerligt ¾-sidoskydd
 -  Styrning med handkontroll eller manövermodul 
 -  Påhängt tillbehör är alltid synligt

Sängför-
längning

German 
engineering Lågt fotläge Trendelenburg-

läge
5th castor High safe 

working 
load

Stort höjdjus-
terings-
område

36 till
82 cm250 kg

»Som inköpare tänker jag  
långsiktigt med fokus på alla  

avdelningar. På så sätt kan jag på 
bästa sätt tillgodose alla behov 

och förebygga flaskhalsar. 
Stiegelmeyer stöttar mig 

aktivt i detta sätt att arbeta. 
Evario one är den rätta  

investeringen för en  
långsiktig relation.«
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Inköpschef
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Ekonomiska fördelar  
tack vare hög kvalitet

Vårt erbjudande
•   Testad kvalitetssäng

•   Låga följdkostnader tack vare lång hållbarhet

•   Vårdare kommer att uppskatta snabb och  
enkel hantering

•   Medicinteknik och intern teknik gynnas av låg 
känslighet för fel och goda hygienegenskaper 

•   Service efter köpet garanteras

Stiegelmeyer är den ledande tyska tillverkaren av sjukhussängar 
och har kombinerat tradition med innovation sedan år 1900.  
Mer än 120 års erfarenhet, nya idéer och exceptionella kvalitets-
standarder kännetecknar också den kostnadseffektiva Evario one. 
Tack vare dess långa livslängd och få reparationsarbeten sparar 
den in kostnader under hela användningscykeln. 

I vårt utvecklingscenter i Herford har alla komponenter testats 
långt utöver standardkraven för att bekräfta deras hållbarhet.  
Den intelligenta designen förebygger potentiella skador på  
sängen – exempelvis genom den permanent integrerade,  
fallsäkra manöverpanelen.

Inside

Stötfångarkoner och -hjul minimerar risken för skador vid  
kollisioner under körning och höjdjustering.

Tillvalet bromssignal förhindrar att en obromsad säng  
slits ur kontakten ur väggen när den rullar iväg.

Produktutveckling  
Vi testar utöver standarden

Belastningstest huvud- och fotdelar
•   En klo fästes mitt på huvuddelen som utövar högt tryck. 
•   Sängen är säkert fixerad så att den inte kan röra på sig. 
•   Vid 100 genomgångar utsätts huvuddelen för en tryckkraft på 500 newton  

(motsvarar här ca 51 kg) under 30 sekunder vardera och dras fram och tillbaka.
•   Fästbultar och andra delar måste klara testet utan några skador.

Belastningstest hjul
•   Sängen belastas med 1 400 newton (motsvarar ca 143 kg) och placeras obromsad  

på rulldynamometern. 
•   Dynamometern simulerar en 5 timmars non-stop-körning.
•   Det får inte uppstå några skador på hjul, bromsar eller andra konstruktionsdelar.

Belastningstest liggyta och drivenheter
•   Sängen belastas med vikten av dess säkra arbetsbelastning (250 kg).
•   Alla justeringar som anges i bruksanvisningen, som ställer vissa krav,  

körs i uthållighetstester med 3 000 cykler.
•   Därefter måste alla justeringar fortsatt vara möjliga. Drivenheterna och sängens 

hållfasthet får inte vara försämrade.

Belastningstest sidoskydd
•   En pendel som väger 25 kg träffar sidoskyddet 25 gånger från ett 1,60 m avstånd.
•   Sidoskyddet måste därefter fungera felfritt. Det får inte uppstå några skadade eller 

lossade delar.

Belastningstest handkontroll
•   Handkontrollens knappar manövreras i 250 000 cykler.
•   Detta motsvarar mångfaldigt det antal som kan förväntas under sängens livstid –  

om ryggstödet justeras ofta utgår man från ca 24 000 justeringar.
•   Handkontrollens måste därefter fungera felfritt.

Henry Jones
Företagsledning

»Alla investerings-beslut 
innebär en ekonomisk risk. Jag  

tittar därför på den långsiktiga  
användbarheten och  

naturligtvis på priset. 
Produkter utvecklade  
i Tyskland har vad det  

gäller kvalitet och  
livslängd med rätta ett 

enastående rykte.«

Power från Danmark – i våra sjukhussängar installerar vi 
högkvalitativa drivenheter från LINAK, den ledande 
internationella leverantören av elmotorlösningar för sängar 
och möbler. På LINAK testas alla produkter rigoröst och 
överensstämmer med internationella medicinska standar-
der. Samtidigt förbrukar de endast en liten mängd energi, 
sparar kostnader och skyddar miljön.
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Enhandsmanövrering i varje situation 
Det måste vara möjligt för en vårdare att snabbt sänka sidoskyd-
det i vardagen – komplicerade mekanismer eller fastklämda delar 
skulle vara en enorm börda. Med vårt delade ¾-sidoskydd sänker 
vårdaren bekvämt och tyst bara sängens mittdel med en hand  
så att patienten kan kliva upp. För noggrann vård kan delen i 
huvudänden sänkas lika enkelt.

Enkel sänkning och uppställning 
Utrymmet runt sjukhussängen är värdefullt, särskilt i mindre rum, 
eftersom det behövs för nattduksbord, för att mobilisera patien-
ten och för terapierbjudanden. Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet 
på Evario one kräver inget extra utrymme för nedsänkningen.  
Det fälls enkelt ner parallellt med sängen. Dess smala stänger  
gör att patientens blick kan vandra fritt in i rummet eller ut  
genom fönstret.

Enhandsmanövrering Tystgående

Fördelar för vården  
Lätt och säker användning av sidoskydd

Det delade ¾-sidoskyddet Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet

Det delade ¾-sidoskyddet erbjuder ett skydd i enlighet med 
gällande standard och täcker en stor del av liggytan. Vid mycket  
oroliga patienter kan man välja ett utfyllnadsstycke till fotän-
dan för att stänga luckan.

Det räcker att bara sänka en del i mitten av sängen för att 
patienten ska kunna ta sig i och ur sängen obehindrat.

Det delade ¾-sidoskyddet kan lossas och sänkas utan 
ansträngning med en hand.

Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet kan snabbt låsas upp och 
sänkas med aktiveringsmekanismen i fotänden.

De smala stängerna rör sig lätt och tyst – och ger fri sikt  
över rummet.

Om så önskas säkerställer ett utfyllnadsstycke i fotändan ett 
skydd utan luckor. 

Även när sidoskyddet är nedsänkt är ett upphängt tillbehör  
tydligt synligt.

Vårt erbjudande
•   Lätt, intuitiv manövrering 

•   Lätt att rulla och styra, elektriskt justerbar

•   Kan ställas in för olika långa patienter och personal, 
även lämplig för höga kroppsvikter 

•   Individuellt anpassningsbara tillbehör

•   Lätt att desinficera

»Jag älskar att hjälpa  
människor och det gör jag  

helst i ett högmotiverat team. 
Sjukhussängen Evario one som 

vi använder varje dag stöttar 
oss enormt i vårt arbete!«

Laila Tamin
Stationsledning
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Ryggbesvär är ett av de allvarligaste hälsoproblemen bland 
vårdpersonal. Med sin höjdjustering på upp till 82 cm gör Evario 
one att även mycket långa personer kan arbeta i ett ryggvänligt 
upprätt läge på höfthöjd.

Patienter med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar bör 
skyddas mot fallskador på natten – även utan frihetsbegränsande 
åtgärder. Det låga lägstaläget på Evario one på endast 36 cm 
minskar risken vid ett fall avsevärt.

Att försöka sitta och gå tidigt påskyndar ofta återhämtningen 
avsevärt. Den steglösa höjdjusteringen och de mobiliseringsfräm-
jande sidoskydden gynnar denna process.

För att ge patienten bästa möjliga vård 
måste apparater och tillbehör få tillräckligt 
med utrymme och kunna fästas i exakt 
definierade positioner. De smala försörj-
ningsbyglarna som tillval på långsidorna 
av Evario one erbjuder stor flexibilitet i 
vardagen. Sidoskydden och huvud- och 
fotdelarna är också idealiska för att fästa 
tillbehör. Skräddarsydda hjälpmedel  
som våra korgar för syre-  eller urin- 
flaskor ger ett optimalt utbud från en  
enda källa.

Ergonomiskt arbete på höfthöjd Fallprevention på natten

Mobilisering för snabbare återhämtning Plats för tillbehör – för en optimal skötsel

Muskuloskeletala besvär står för  
20 % av sjukskrivningsdagarna för 
vårdpersonal.

Hälsorapport 2019 från sjukförsäkringskassan 
Techniker Krankenkasse

Både patienten och sjukhuset profiterar av tidig mobilise-
ring. Patienterna får ofta därefter en högre livskvalitet och 
behöver enligt studier betydligt mindre smärtstillande  
mediciner. Sjukhuset sparar in upp till 1 200 euro per  
dag vid en förkortad vistelse. Evario one betalar sig  
alltså snabbt.

DEFINITIVT BÄTTRE 

Tidig mobilisering lönar sig  
för alla

Den optimala individuella arbetshöjden kan justeras steglöst  
med något av manöverelementen eller med fotbrytaren.

Olika långa patienter drar nytta av en individuell, ergonomisk 
uppstigningshöjd.

Det låga lägstaläget minskar fallhastigheten vid en fallolycka. 
Skaderisken minskar avsevärt.

Delen i huvudändan på det delade sidoskyddet stöder  
patienten som ett mobiliseringsstöd när hen lämnar sängen.

Tillvalen försörjningsbyglar och  
praktiska grepplister möjliggör modern 
patientvård från alla håll.
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Vårdpersonal och patienter behöver bekväma och säkra manöveralternativ för sängen. Vår ”Manöverpanel light” erbjuder skräddarsyd-
da lösningar både på in- och utsidorna. Fokus på de riktigt viktiga funktionerna underlättar manövreringen avsevärt. Alternativt kan en 
överskådlig handkontroll med ergonomiskt bekväma knappar väljas. En praktisk upplåsningsmagnet gör att vårdaren snabbt kan 
aktivera alternativen för CPR och Trendelenburg. Om personalen har händerna fulla kan sänghöjden även justeras med fotpedalen.

Vid återupplivning blir Evario one ett viktig hjälpmedel. Chockläget kan aktiveras 
omedelbart med den lättillgängliga nödspaken eller manöverelementen i huvudänden. 
Snabbt avtagbara gavlar ger fri tillgång till patienten.

Förutom panelen eller handkontrollen gör en utdragbar modul som är integrerad i 
fotändan att sängen kan styras säkert. Den större manövermodulen M erbjuder mycket 
komfort, medan den sparsamma manövermodulen S ger en praktisk reducering till 
väsentliga funktioner. 

Enkel styrning med  
”Manöverpanel light”

Manövermoduler

Snabb nödjustering

Manövrering med ergonomisk handkontroll

CPR och lågt huvudläge  
med upplåsningsmagnet

Höjdjustering  
med fotbrytare

Manövermodul M

Manövermodul S

Individuella manöverkoncept

CPR-funktionen och chockläget är  
integrerade i handkontrollen och  
aktiveras med en upplåsningsmagnet.  
I en nödsituation kan vårdpersonalen 
reagera på några sekunder, utan att 
lämna vårdplatsen.

De orangefärgade nödknapparna på 
den yttre ”Manöverpanel light” gör att 
vårdpersonalen kan agera snabbt, utan 
att ta blicken från patienten.

För bättre åtkomst till patienten kan 
huvud- och fotdelarna låsas upp och  
tas bort utan verktyg.

Generöst arrangerade knappar säker-
ställer ett stressfritt arbete när ma-
növermodul M används. Båda manö-
vermodulerna sitter i den utdragbara 
sängklädeshyllan och kan vid behov 
fästas på fotdelen.

På den sparsamma manövermodulen S 
visas tydligt alla viktiga styrmöjligheter.

Den intuitiva handkontrollen är tillgänglig för båda typerna av 
sidoskydd och kan alltid enkelt hängas upp inom räckhåll.

Skräddarsydda komfort- och vårdfunktioner finns tillgäng-
liga för vårdpersonal och patienter på ut- och insidan av 

”Manöverpanel light”. Om så önskas kan panelen integreras i 
de delade sidoskydden.

Om vårdpersonalen har händerna fulla 
kan liggytan även bekvämt höjas och 

sänkas med hjälp av en fotbrytare.  
I stressiga situationer är detta en  

avsevärd avlastning.

Ännu snabbare kan CPR- 
läget ställas in mekaniskt med  

nödspaken under liggytan.

Funktionsknapparna med mörkblå bakgrund är lätta att förstå  
i alla situationer.
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För att erbjuda längre patienter mer liggkomfort kan vårdpersonalen mycket enkelt 
aktivera tillvalet sängförlängning. Först dras sängramen ut utan verktyg. För att förlänga 
liggytan kan ett utfällbart underbensstöd eller en iläggningsbar förlängningsdel väljas.

Alla sängjusteringar med en säker arbetsbelastning  
på 250 kg även i batteridrift

Bra körbarhet även i små utrymmen Medicinska sänglägen

Förlängning för säng och för underbensstödEnkel patienttransport

DEFINITIVT BÄTTRE 

Fördelar med ett 
femte hjul

Om sängen styrs snabbt i en kurva 
med en patient i kan höga centrifu-
galkrafter uppstå. Det femte hjulet 
håller Evario one säkert i rätt spår  
och förhindrar att den glider åt sidan.

Med sina platsbesparande mått är den kostnadseffek-
tiva Evario one mycket väl lämpad att använda  
i delade rum. Exakt manövrering är viktigt för att 
avlasta personalen och för att undvika kollisioner.  
Med sina moderna hjul är det lätt att styra sängen. 
Tillvalet ett femte hjul gör att det blir lättare att köra  
i snäva kurvor.

Tillvalet bromssignal varnar om den obromsade 
sängen fortfarande är ansluten till uttaget.  
Detta förhindrar kabel- och väggskador vid 
bortrullning.

Som den perfekta följeslagaren till Evario one kan det lätta 
nattduksbordet Quado enkelt hängas på huvudgaveln och skjutas 
med när en patient ska flyttas.

Auto Stop: Liggytan stoppar åter i horisontellt läge efter 
fällningen, utan att sängen behöver köras ner helt.

Allt efter önskemål kan Quado transporteras med på huvud-  
eller fotdelen. Endast en vårdare krävs för att flytta patienten.

Sängramens förlängning kan låsas upp 
och dras ut utan verktyg.

En utfällbart metallbygel förlänger 
underbensstödet på begäran.

För att förlänga madrassen erbjuder vi  
en skräddarsydd stoppningsdel.

Cardiac Chair-positionen avlastar  
hjärtat och stärker cirkulationen.

Nedfällning till det låga fotläget 
kan göra det lättare att svälja och 
förhindra aspiration.

Fowler-positionen gör andningen 
lättare och förbättrar syresättningen.

Trendelenburg-positionen kan
mildra effekterna av en chock.
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Komfort för patienterna  
Enkel sängjustering med ”Manöverpanel light”

Vårt erbjudande
•   Säng som kan justeras efter kroppsstorlek 

•   Bekväm justering av sängen via manöverpanel eller 
handkontroll möjlig

•   Undersängsbelysning säkerställer säkerhet på natten

•   Delat sidoskydd kan användas som mobiliseringsstöd

Tara Olumide
Patient

Patienter kan alltid lätt nå ”Manöverpanel light”. De enkla 
justeringsmöjligheterna är också lätta att förstå för personer  
med kognitiva funktionsnedsättningar.

Den ergonomiska handkontrollen med 
sina intuitiva symboler är omedelbart 
förtrogen för alla patienter och skapar 
en positiv känsla av säkerhet.

Om Quado transporteras med sängen när en patient flyttas,  
kan patienten ta med sig sina personliga tillhörigheter, utan att 
behöva packa om och inventera.

Ergonomisk manövrering av handkontrollen

Tillvalet undersängsbelysning är ett stort plus när det kommer till 
fallprevention. Den visar patienter vägen på natten, utan att störa 
andra sovande patienter.

En bra image utåt ökar lönsamheten för varje företag – Evario one 
och nattduksbordet Quado bidrar avgörande till detta. Med en 
bekväm sittställning, bekväm sängförlängning och sidoskydd som 
man kan se igenom skapar sängen en trevlig hotellatmosfär utan 
extra kostnader. Med valfria USB-portar och monitorfästen blir 
Quado till ett mediacenter för patienten. 

Undersängsbelysning

Ytterligare komfort

Nästan en tredjedel av patientfallen på 
sjukhus sker när patienter ska gå på 
toaletten på egen hand.

Veit Kinne och Jörg Klewe, HeilberufeScience

Sängförlängning.

Undersängsbelysningen visar patienten vägen genom rummet 
på natten.

Bra sikt när sidoskydden är uppställda.

Sittställningen och nattduksbordet Quado är en idealisk  
kombination för måltider eller avkopplande läsning.

Det påhängbara Quado gör det avsevärt mycket lättare  
att flytta en patient.

»Diagnosen gjorde mig  
väldigt upprörd och jag  

var förtvivlad. Vårdpersonals 
hjälp och det välgörande  
interiören hjälpte mig 

mycket. Jag kände 
mig väl omhänderta-

gen på kliniken!«

”Manöverpanel light” är alltid på ögonhöjd 
för patienten.

Nödjusteringar kan endast aktiveras 
med en magnet, så att patienten aldrig 
har tillgång till vårdnivån.
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Säker hygien  
Enkel manuell bearbetning

Vårt erbjudande
•  Platt design med goda hygienegenskaper 

•  Dold kabeldragning

•  Liggytans delar kan tas bort för bearbetning

•  Rent och snyggt understativ för enkel rengöring

Maria Abbet
Hygienist

Säker, validerbar hygien är viktigare än någonsin i pandemitider. Evario one gör manuell bearbetning enklare för hygienteamet tack 
vare dess design med få nischer. Det sparar tid, fysisk ansträngning och mänskliga resurser.

Inga otillgängliga nischer på sänggavlar och sidoskydd.

Ordentlig kabeldragning.Plan liggyta med enkel borttagning  
av plastkåpan.

Enkel transport av sängbordet Quado  
för bearbetning.

En namnbricka gör det lättare att tilltala 
patienten. Standardskenor kan hängas i 
runt hela sängramen.

Evario one med lågt underhåll gör arbe-
tet för de interna teknikerna enklare

Styrningen och batteriet är lätt  
åtkomliga i huvudänden av sängen.

Korgen för urinflaskan kan enkelt häng-
as på plastsidoskyddet.

Stabil och säker: korg för syrgasflaska. Lyftbåge med handtag gör det lättare 
att placera sig i sängen.

IV-ställning  
möjliggör  
en exakt 
 försörjning.

Från leveransen  
av sängen till  
slutet av  
användningen  
kan du räkna  
med förstklassigt  
stöd från vårt  
serviceteam. Hit hör exempelvis  
minst 15 års leverans av reservdelar från och med köpet av sängen.  
Stiegelmeyers produkter är därför alltid en säker investering i framtiden.

Vi stödjer dig och dina interna tekniker med alla nödvändiga inspektioner och underhåll. 
Detta arbete kan utföras utan ansträngning, framför allt tack vare den lättillgängliga 
styrningen av sängen.

Din återförsäljare ger dig gärna råd om våra lokala serviceerbjudanden.

Funktionerna hos Evario one kan enkelt 
utökas med originaltillbehör från  
Stiegelmeyer. På så sätt passar sängen  
på nästan alla avdelningar.

»Varje tillverkare vars  
produkter kan bevisas minska 

riskerna får ett bra betyg av mig 
under provtagningsprocessen. 

På Evario one kontrollerade vi 
hygienegenskaperna: Efter 

noggrann desinfektion 
fanns inga patogener  

eller bakterier kvar.«

George Schumacher
Intern tekniker

»Tid är den viktigaste kompo-
nenten hos oss. Produkter och 

reservdelar måste komma snabbt. 
Jag föredrar produkter som  

även är snabba och enkla att 
underhålla och reparera. På 

Evario one är alla komponenter 
mycket lätta att komma åt.«

Teknisk service

Tillbehör
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Huvud- och fotdelar

Design Intercontinental

•   Tillverkad av PP-plast 
•   Huvud- och fotdelar kan tas bort helt
•   Särskilt lätt att rengöra
•   Skydd mot oavsiktlig borttagning

Sidoskydd

Kontinuerligt ¾-sidoskydd

•   Skyddshöjd ca 38 cm över liggytan
•   Tyst sänkning
•   Fri genomsikt för patienten

Delat ¾-sidoskydd

•   Tyst sänkning med enhandsaktivering
•   Skyddshöjd ca 39 cm över liggytan
•   Delat sidoskydd av höghållfast plast
•   Enkel, kraftstödd manövrering med dämpad rörelse
•   Omfattande klämskydd

Liggytor

Liggyta med lameller

•  Material pulverlackerade metallameller 
•  Lätt att rengöra

Liggyta av lameller med PP-överdrag

•  Material pulverlackerade metallameller med plastkåpor
•  Plastkåporna kan enkelt tas bort för enkel rengöring
•  Med urtag för bältessystem

Hjul

Cover-hjul

•   Diameter 125 mm
•  Höjdjusteringsområde för liggytan ca 36–80 cm
•   Understativets markfrigång ca 15,3 cm

Integralhjul

•   Diameter 150 mm
•  Höjdjusteringsområde för liggytan ca 38–82 cm
•   Understativets markfrigång ca 17,3 cm

Femte hjul

•   Diameter 125 mm

Nattduksbordet Soreno eco 
övertygar med sitt rymliga, 
mångsidiga förvaringsu-
trymme. Det finns med och 
utan nedfällbart sängbord.

Nattduksbord Quado

Växeltryckssystem  
Novacare Madrasser

Växeltryckssystemet Novacare skyddar  
patienter från punkttryck och minskar risken  
för decubitus.

Stiegelmeyer erbjuder en passande  
madrass för alla behov. Dra nytta av  
modern decubitusprofylax och en exakt 
anpassning till liggytans justeringar.  
Exempelvis är Z1-modellen extra flexibel 
tack vare sin vågiga skärning.

Det tunna nattduksbordet Quado är idealiskt för dagligt bruk på sjukhus i rum med litet utrymme. När sängbordet inte behövs kan 
det enkelt och tyst fällas ner. Alternativt kan Quado även användas som medicin-, rengörings- eller avdelningsvagn. Flera Quados kan 
skjutas in i varandra för att spara plats. 

Ytterligare användbara  
produkter
för att komplettera din Evario one

Soreno eco

Detta kanske  

du också är  

intresserad av!

Utrustning och tillval



2120

För att anpassa Evario one till ditt individuella  
inredningskoncept erbjuder vi ett urval av 6 dekorer  
från Stiegelmeyer-kollektionen.

Färger och dekorer

Bromspedal

Bromspedal i plast

•  Plast
•   Pedalytor med färgmärkning
•   Snabb och intuitiv manövrering

Metallbygelbroms, huvudändan

• Metall, pulverlackerad
• Trampa ner för att bromsa
• Lyft upp bygeln underifrån för att lossa bromsen

Stötfångare

plast

•   Diameter 80 mm
•   Material: polyamid (PA6)
•   Inklusive stötfångarkon

Manöverelement

Manöverpanel light

•   Integrerad i det delade ¾-sidoskyddet på båda sängsidorna
•   Praktiska justeringsmöjligheter för patienter (insida) samt vård- och teknisk personal (utsida)
•   Förinställda sänglägen 
•   Snabb aktivering av CPR-funktionen

Handkontroll

•  Handkontroll med spärrfunktion för vårdpersonalen
•   Enkel manövrering av sängen
•   Direkt aktiveringsbara nödjusteringar
•   Inkl. sittposition

Manövermodul S

•   Kan förvaras på sängklädeshyllan när den inte används
•   Funktioner som kan manövreras och spärras individuellt
•   Inställning av Trendelenburg- och CPR-postionen

Manövermodul M

•  Visning av spärrstatus för de enskilda funktionerna inkl. transport- och behandlingsposition
•   Spärrning och manövrering av alla individuella funktioner
•   Nödinställningar
•   Minnesfunktioner
•   Batteriladdningsindikator

Fotbrytare

•   Enkel höjdjustering av sängen med foten

Elutrustning

Undersängsbelysning

•   Kan aktiveras via handkontroll eller manöverpanel
•   Diskret, bländfritt ljus för orientering i mörker

Bromssignal

•   En signal ljuder när nätkontakten inte dras ur och bromsen lossas
•   Skydd mot skador och oavsiktlig bortrullning av sängen

Ytterligare utrustning

Tillbehörsbygel

•   Möjliggör plastbesparande montering av extrautrustning på sängens sidor

Integrerad förlängning för underbensstöd

•   Mer komfort vid sängförlängning
•   När bygeln fälls ut förlängs underbensstödet

Sängförlängning

•   Integrerad förlängning kan dras ut på några ögonblick
•  Förlänger liggytan med 18 cm

Utfyllnadsstycke sidoskydd

•   Material svetsad stålrörskonstruktion
•  Kan klickas fast på skruvfästet utan verktyg

Vinkelkniv

•   Lättavläst gradskiva
•  Säker inställning av liggytan för medicinska sänglägen
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Värdebevarare
Vårt företag grundades år 1900 i Herford och har varit familjeägt 
sedan dess. Respekt och ansvar gentemot våra kunder, anställ-
da och partners är grunden för vårt dagliga arbete. Med ut-
gångspunkt i sådana 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 så att vi kan 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 över hela världen 
•   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 

Vår expertis

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Objektmöbler

Service

Våra varumärken

Värdebevarare
Framtidsdesigner

Utrustning och tekniska data
Utrustning / tillval

Sidoskydd

Kontinuerligt ¾-sidoskydd ✓

Delat¾-sidoskydd i plast O

Design huvud- och fotdelar

Intercontinental ✓

Grundfärg

Kristallvit ✓

Dekontaminering, skyddsgrad

Manuell bearbetning IPx4 ✓

Liggytor, 4-delade

Liggyta av metallameller ✓

Liggyta av metalllameller med PP-överdrag O

Stötfångare

4 plast, runt om ✓

Hjul

Cover-hjul Ø 125 mm ✓

Integralhjul Ø 150 mm O

Femte hjul Ø 125 mm O

Bromspedal

2 x plast med färgmärkning, 2 x metall O

2 x plast med färgmärkning ✓

Spårhjulsposition

Huvudändan höger ✓

Huvudändan vänster O

Fotändan höger O

Fotändan vänster O

Sängens mitt O

Manöverelement

Handkontroll med spärrfunktion ✓

Integrerad manöverpanel light O
Integrerad manöverpanel light +  
handkontroll med spärrfunktion O

Manövermodul S på sängklädeshylla O

Manövermodul M på sängklädeshylla O

Fotbrytare för höjdjustering O

Ytterligare utrustning
2 fästen vardera för IV-ställning vid huvud -och 
fotändan ✓

Femte hjul O

Sängklädeshylla O

Förlängning för underbensstöd O

Integrerad sänförlängning O

Vinkelkniv O

Tillbehörsskenor på sidan O

Fäste för lyftbåge

2 hylsor för lyftbåge av runt rör vid huvudändan ✓

Elutrustning

Undersängsbelysning O

Bromssignal O

Batteri

Bly-gel-batteri O

 ✓ = standard    O = tillgänglig som tillval   

 Tekniskt och visuellt utförande skiljer sig från de andra Evario-modellerna

Tekniska data

Mått och vikt

Yttermått 99,7 x 214 cm

Liggyta (madrassmått) 87/90 x 200 cm

Sängförlängning 18 cm

Uppdelning av liggytan 76 – 21 – 32 – 52 cm

Längdutjämning av ryggstödet 4 cm

Säker arbetsbelastning 250 kg

Maximal patientvikt ca 240 kg

Markfrigång understativ 15,3–17,3 cm

Tjänstevikt ca 130 kg

Skyddshöjd kontinuerligt¾-sidoskydd 38 cm

Skyddshöjd delat¾-sidoskydd 39 cm

Justeringsområden

Fällning till lågt huvudläge 15,5°

Fällning till lågt fotläge 15,5°

Liggytans höjd (cover-hjul Ø 125 mm) ca 36–80 cm

Liggytans höjd (integralhjul Ø 150 mm) ca 38–82 cm

Vinkel ryggstöd 70°

Vinkel lårstöd 32°

Vinkel sträckta ben högt läge 11°



stiegelmeyer.com

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

Huvudkontor/Headquarters 

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

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