Eleganza 4
BED VOOR ACUTE ZORG

Op maat gemaakt bed voor de acute zorg

Eleganza 4: Op maat gemaakt

100%
vrije toegang tot de patiënt
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360

Op maat gemaakt

Eleganza 4 is een elektrisch positioneerbaar bed – speciaal ontworpen
voor acute zorg omgevingen. Het bedligvlak biedt flexibele en op maat
gemaakte oplossingen voor alle zorgactiviteiten en alle speciale behoeften
van de patiënt. Bovendien heeft het een open vormgeving en verschillende
technische functies. U kunt het bed kiezen dat geschikt is voor iedere vorm
van zorg en medische toepassing, toestand van de patiënt en ieder budget.
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Ter plaatse aan ieder bed
De meeste behandelingen en taken op de acute zorg richten zich op het
hoofd en de borst van de patiënt. Eleganza 4 biedt volledig toegang tot het
bovenste deel van het lichaam van de patiënt. Het unieke bedhekkenconcept
helpt het personeel niet alleen bij de dagelijkse zorghandelingen, maar ook in
kritieke situaties – te allen tijde betrouwbaar, gemakkelijk en ergonomisch.

Eénknopsfilosofie
Het bedieningspaneel is gemakkelijk toegankelijk en
zeer eenvoudig in gebruik. De meeste positioneringsen noodfuncties kunnen met één knop ingesteld
worden. Een verpleegkundige kan op elke situatie snel,
gemakkelijk en veilig reageren.
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Focus op het bovenlichaam
Met de geïntegreerde bedieningselementen in
beide bedhekken aan het hoofdeinde heeft de
zorgverlener direct toegang tot alle functies en
positiemogelijkheden van het bed. Het ontwerp met
SoftDrop-technologie maakt een volledig onbeperkte
toegang tot de patiënt mogelijk. Met deze voorziening
kun je nog ergonomischer werken en het bespaart
zowel lichamelijke inspanning als tijd.

Handen vrij strategie
De hoogte van het bed en de speciale
onderzoekspositie kan met de voetbediening
worden ingesteld. De verpleegkundige
heeft de handen vrij om de patiënt te
verplegen of te behandelen.
— Eenvoudig te bereiken
— Eenvoudig te gebruiken

LINET | Eleganza 4

7

Verbeterde patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid
is topprioriteit. De
Eleganza 4 is voorzien van
geavanceerde functies
die de patiënt in allerlei
verschillende situaties
beschermt.

i-Brake
De automatische rem voorkomt vallen
als gevolg van een instabiel bed, vooral
bij het uit bed komen.

50% – 70%

Bed-Exit-Alarm
Het systeem volgt de bewegingen van
de patiënt in bed en bij het uit bed
komen. Het kan in twee standen worden
ingesteld, afhankelijk van de behoefte
en mobiliteit van de patiënt.
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van valincidenten in het ziekenhuis
zijn bed gerelateerd. Gebruik de
oplossing van WIBO om dit risico
te verhinderen.*

* Oliver D, Healey F, Haines TP. (2010). Falls and fall-related injuries in hospitals. Clinics in LINET
Geriatric
Medicine.4
| Eleganza
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Het bedhekkenconcept
Het bedhekkenconcept en de hoogte van het
bed optimaliseren speciale behoeften van de
patiënt:
— Geen risico op beknelling
— Gebruik van verschillende passieve en
actieve matrassystemen
— Valpreventie

Nachtverlichting
De lichtfunctie geeft de patiënt ‘s nachts een
betere oriëntatie en biedt een gevoel van
veiligheid.

30° en 45° stop
De rugsteun stopt automatisch bij een
kanteling van 30 en 45 graden. Daarnaast
ondersteunt het Ergoframe een comfortabele
en veilige positie met betrekking tot
decubituspreventie en adequate ventilatie van
de longen.

Safestop
Het bed stopt automatisch wanneer het naar
de laagste positie wordt versteld.

Gereed voor EMR
De Eleganza 4 is technologisch
uitgerust om gegevens naar het
ziekenhuisinformatiesysteem te versturen.
Geselecteerde informatie
over de status van het
bed en de patiënt is
beschikbaar en kan op het
bedieningspaneel en op
de SafetyMonitor worden
weergegeven.

LINET | Eleganza 4

9

3

Verhoogd comfort voor de pati
Eleganza 4 is ontworpen om u te helpen de zorg om de patiënt te verbeteren en
klinisch resultaat te ondersteunen. Het complete aanbod aan specifieke functies
van het bed geeft de patiënt meer zelfredzaamheid en biedt meer comfort.

Cardiac Chair
Deze positie helpt patiënten die last hebben
van ademhalingsstoornissen en het ondersteunt
de functies van het cardiovasculaire systeem.
Daarnaast is deze positie comfortabel voor
patiënten om te lezen en te eten.
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Voor meer onafhankelijkheid
De patiënt heeft onmiddellijk toegang tot twee aparte bedieningen voor eenvoudige
bedpositionering. Het betreft een geïntegreerde bediening in de bedhekken en een
losse handbediening die aan de bedhekken kan worden gehangen.

Voor een geoptimaliseerde workflow
Geïntegreerde weegschaal
Door de geïntegreerde weegschaal kunnen beslissingen snel en veilig ter
plaatse aan het bed worden genomen. Het huidige gewicht van de patiënt kan
gemakkelijk en zonder stress - voor zowel de patiënt als de verpleegkundige –
en zonder extra risico’s van het verplaatsen van de patiënt worden gemeten.

Röntgenopname
Dankzij het voor röntgenopname
transparante matrasplatform en de
speciale bedconstructie kunnen
röntgenopnames van de longen worden
gemaakt, zonder dat de patiënt fysiek
hoeft te worden verplaatst.

i-Drive Power
Door het geïntegreerde, gemotoriseerde vijfde wiel en het
patiëntentransportsysteem is minimale kracht van het personeel nodig voor
het duwen van het bed, Dit vermindert rugletsel en andere aandoeningen van
het bewegingsapparaat waar het personeel mee te kampen heeft. De risico’s
van het verplaatsen van bedlegerige patiënten worden verlaagd en zorgen voor
maximale veiligheid en gemak.
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Verbeterde wondzorg
Het uitgebreide assortiment van ons passieve,
hybride en actieve matrasportfolio ondersteunt
de individuele behoeften van patiënten wat
betreft decubituspreventie en -behandeling.
Innovatieve technologieën ondersteunen
betere resultaten ter plaatse aan het bed
met evidence-based aanbevelingen.

90%

van decubitus kan worden voorkomen*
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* EPUAP, Declaration of Rio, Oktober 2011,
www.epuap.org
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Eleganza 4 + Virtuoso
Eleganza 4 + Clinicare 100HF

Eleganza 4 + Clinicare 30
Eleganza 4 + Clinicare 20

A
B
C

Nuldruk

Nuldruk 3 cellen (A, B, C) cyclus

Het Ergoframe

Moderne technologie

Nuldruk

Deze functie verhoogt het
comfort en de ergonomie
voor de patiënt op het
bed en minimaliseert
compressie van de longen
en buikstreek.

Onze matrassen
functioneren op basis
van toptechnologieën die
gebruik maken van klinische
bevindingen.

De Virtuoso met 3-cellen
technologie biedt de
voordelen van nuldruk
voor maximale preventie
en normale toepassing en
wegnemen van druk voor
maximale behandeling.
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* Nuldrukeffect van het Virtuoso-matras
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Actieve Mobilisatie Stap-voor-St
De speciale functies van de Eleganza 4 helpen bij de aanpak van het
mobilisatieprobleem - een cruciale kwestie, vooral op de afdelingen acute zorg
en intensive care. Een snelle en vooral veilige mobilisatie met actieve deelname
van de patiënt vergroot de onafhankelijkheid en levert een beter resultaat.

Verminder de inspanning
van de patiënt bij uit bed
*
komen met

50%

Bedhekken –
actieve
ondersteuning

Mobi-Lift® –
individuele
ondersteuning

Genoeg ruimte
voor de voeten
Hoogte bij uit
bed komen comfortabel
en veilig
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* EXPERTISECENTRUM VOOR HOUDING, VERPLAATSING LINET
EN VERPLEGING;
| Eleganza 4
Postural risk reduction and the electric profiling bed; Birmingham City University
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Stap 1:

De patiënt gaat
rechtop zitten vanaf de zitpositie
in het bed met behulp van de
ergonomische bedhekken en de
Mobi-Lift®.

360

360

vereenvoudiging

Stap 2:

De patiënt zit in de

uitgaande
“neus boven de tenen”
van
demetpatiënt
-positie
de voeten op

Stap 3:

Dankzij de
knop op de Mobi-Lift® kan
de patiënt zelfstandig de
bedhoogte instellen, waardoor
hij voorzichtig kan opstaan. De
verpleegkundige ondersteunt
met minder inspanning.

360

de grond. De ergonomische
handgreep in de bedhekken en
de Mobi-Lift® bieden de patiënt
stabiliteit en veiligheid.

Mobi-Lift® handgreep

behoeftegericht

duurzaamheid

KLINISCH

De Mobi-Lift® is een unieke functie van
LINET-bedden. Het wordt gebruikt om de
patiënt stevig steun te geven als hij op bed
zit of eruit stapt. De patiënt kan het bed
instellen op een individueel afgestemde en
gemakkelijke opstapositie met behulp van de
omhoog- of omlaag-knop.

Gemiddeld is er een
2–3% dagelijks verlies van
spiermassa in de eerste
10 dagen.* Geef patiënten
voldoende ondersteuning voor
snelle mobilisatie.

Positionering

Trendelenburg

Anti-Trendelenburg

Vasculaire stand

Ergoframe met 30° rugsteun
omhoog

Laagste positie

Behandelpositie

Cardiac Chair positie

30° rugsteun stop

*LINET
Davis,| Eleganza
K. G., & Kotowski,
S. E. (2015). Prevalence of Musculoskeletal Disorders for Nurses in Hospitals, Long-Term Care Facilities,
4
and Home Health Care: A Comprehensive Review. Human Factors, 57(5), 754–792. https://doi.org/10.1177/0018720815581933
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Iedere investering in ziekenhuizen moet op veel manieren rendabel zijn: op gebied van toenemend
Verze 01
resultaat, stroomlijnen van de workflow, verbeteren van de patiëntenzorg en kostenverlaging.
Met het alomvattende bedligvlak van de Eleganza 4 kunt u het geschikte bed aanpassen aan de specifieke
behoeften van elke acute zorg omgeving. Door de verschillende functies van de open vormgeving kan de
Eleganza 4 niet alleen voldoen aan een veeleisende klinische omgeving, maar ook aan de behoefte aan
kostenbeheersing.
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Eleganza 4 – Bed voor de acute zorg voor verschillende doeleinden
Eleganza 4
BASIS

Eleganza 4
VEILIGHEID

Eleganza 4
MOBILITEIT

Eleganza 4
PROFESSIONEEL

Verze 02

Uw keuze:
— Verschillende
paneelopties

Uw keuze en
aanvullende focus op
veiligheid:

Verze 03

Uw keuze met
aanvullende focus op
mobiliteit:

— Geïntegreerde
beddengoedhouder

— Nachtlicht

— i-Brake

— i-Brake alarm

— Voetbediening

— Mobi-Lift®

— Bed-Exit-Alarm

— 5e wiel
— Gereed voor EMR

Uw keuze met
aanvullende focus
op een professioneel
uitgerust bed voor de
acute zorg:
— 5e wiel met i-Drive
power
— Volledige afdekking
van het bedonderstel
— Geïntegreerde
röntgenopname
— Gereed voor EMR en
SafetyMonitor

Selecteer de juiste opties voor de specifieke behoeften van uw patiënten!
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Onderhoud
Het modulaire concept van het bed biedt een reeks aan
financiële voordelen.
Het bedligvlak bestaat uit dezelfde reserveonderdelen
en biedt daardoor een effectieve en financieel beter
passende service.
— Dezelfde reserveonderdelen voor alle modellen
— Snelle reactie in geval van een storing

ser

v i ce van W

IB

de b

WIBO biedt regulier onderhoud en service van hoge
kwaliteit in de vorm van uiteenlopende soorten
contracten. Het servicecontract zorgt ervoor dat het
bed en matras een prestatie van 100% leveren.

te

O

Servicecontracten

es

— Service wereldwijd

Training
— Professionele installatie en personeelstraining voor
juiste bediening en gebruik van de functies
— Workshops en professionele trainingscursussen
— Geautoriseerde en ervaren technici die regelmatig
worden bijgeschoold
— Mogelijkheid tot training in uw ziekenhuis

Eenvoudige
beddenhygiëne
De kolomconstructie, vlakke en naadloze
oppervlaktes, evenals verwijderbare plastic
onderdelen maken gemakkelijke en volledige
reiniging en desinfectie mogelijk.
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Flexibiliteit
Paneelopties

Onderstelopties

VEILIG BED

N
T AA
DOE D
VOL ILIG BE -52
VE 0601-2
EN 6
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CERTIFICATEN
LINET is een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Europese normen en
kwaliteitssystemen: EN ISO 9001, EN ISO 13485.
De producten zijn vervaardigd volgens de Europese normen voor medische
technologie en ziekenhuisbedden: EN 60601-1, EN 60601-1-2,
EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/EEC,
2014/31/EU, 2011/65/EU.

Technische parameters
Externe afmetingen

217,5×100 cm

Bedverlenging

0 – 22 cm

Elektrische parameters

Afmetingen matras

208 × 90 cm

Stroomvoorziening

230 V AC, 50 / 60 Hz

45 cm

Maximaal ingangsvermogen max.

370 VA

Hoogte van bedhekken en
matrasplatform

Bescherming tegen water en stof

IP X4

Hoogteregeling

41–79 cm

Type bescherming tegen elektrische stroom

Klasse I

TR/ATR-kanteling

14°/14°

Beschermingsniveau tegen verwonding
door elektrische stroom

Toegepast deel type B

Hoek rugsteun

65°

Hoek bovenbeensteun

25°

Bedrijfsmodus elektromotor
(belastingsfactor)

max. 2 min AAN/18 min UIT

Veilige werklast

250 kg

Maximum patiëntgewicht

185 kg
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Eleganza 4

Management

— Focus op zorg en actieve
mobilisatie
— Preventie van doorligwonden

— Vereenvoudigde dagelijkse
verpleegkundige handelingen
— Gemakkelijkere bediening
dankzij geïntegreerde
besturingselementen in de
bovenste bedhekken

— Op maat gemaakt bed voor
acute zorg
— Duurzame oplossing die met
de behoeften mee ontwikkelt
— Uitgebreid LINET aanbod
omvat geavanceerde diensten
en training
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Personeel

Patiënt

— Verbeterde zorg, veiligheid en
comfort voor patiënt

— Ondersteunt het klinisch
resultaat van de patiënt

