
Ontworpen voor de Intensive Care (IC)
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De voordelen van
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Eleganza 3XC
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— Alles wat nodig is om levens te 
redden

— Voorkomen van hart- 
en longcomplicaties

— Bescherming tegen vallen en 
preventie van doorligwonden
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— Gemakkelijk voorkomen van infecties

— Weegschaal en röntgenopnames 
in bed

— Eenvoudige en intuïtieve bediening 
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— Biedt het hoogste zorgniveau 

— Betere werkomstandigheden voor het 
verplegend personeel 

— Kostenbesparing door minder lange 
ziekenhuisopname
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Ondersteuning van vitale
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functies

Cardiac Chair
De Cardiac Chair-positie biedt verlichting bij ademhalingsproblemen. De zitstand 
is ook zeer plezierig voor de patiënt bij het lezen, eten en televisie kijken.

— Op de supervisor kan de verpleging met één druk op de knop de stand 
van de Cardiac Chair gemakkelijk aanpassen.

— Als een patiënt in de Cardiac Chair-positie wordt gezet, verlengt het 
Ergoframe®-systeem het matrasplatform in het bekkengebied waardoor 
de druk op de weefsels daar verlaagd wordt. 

SNELLE EN EENVOUDIGE AANPASSING VAN DE POSITIE 
VAN DE PATIËNT NAAR DE VEREISTE HOUDINGEN

VEILIGE STABILISATIE VAN VITALE FUNCTIES
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De bedieningsknop van de Eleganza 3XC stelt de verpleging 
in een ziekenhuis in staat doeltreffend te zorgen voor de 
gezondheid van twee van de belangrijkste organen: het 
hart en de longen. In de Cardiac Chair-positie ondersteunt 
het bed zowel het ademhalings- als het cardiovasculaire 
systeem.



Röntgenopnames maken
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Röntgenonderzoek van doodzieke patiënten maakt deel uit van de dagelijkse routine op IC-afdelingen. 
Regelmatig röntgenonderzoek van longen en borstkas kan levensbedreigende complicaties voorkomen. 
Röntgenonderzoek in bed is prettig voor de patiënt, die dan niet onnodig verplaatst hoeft te worden. 
Bovendien is het aangenaam voor het verplegend personeel, dat de patiënt dan minder vaak hoeft te 
verplaatsen.



in bed
Ingebouwde 
houder voor 
röntgencassettes 
De rugsteun van de Eleganza 
3XC laat straling door en er is een 
houder voor röntgencassettes 
onder het bed bevestigd. Omdat 
de houder uitschuifbaar is, kan 
de cassette vanaf de zijkant van 
het bed gemakkelijk in de houder 
onder het matrasplatform worden 
geschoven.

C-armcompatibiliteit
Dankzij het matrasplatform dat straling doorlaat (van het bekkengebied tot het hoofdeinde 
van het bed), maakt de Eleganza 3XC het mogelijk door C-armen ondersteunde 
cardiochirurgische ingrepen direct in bed uit te voeren.

— De kolomconstructie zorgt ervoor dat de C-arm onbeperkt toegang heeft.
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Geen doorligwonden

Actief matras 
Virtuoso
Het “0-druk”-concept van 
het therapeutische oppervlak 
van Virtuoso zorgt ervoor dat 
dit één van de effectiefste 
drukverlichtende matrassen 
is. Virtuoso is ontworpen voor 
immobiele, hoogrisicopatiënten 
en zorgt voor het effectief 
voorkomen en behandelen van 
doorligwonden.

Ergoframe®

Het Eleganza 3XC-bed is voorzien van het Ergoframe®. 
Dit verlengt het matrasplatform in het bekkengebied en 
verlaagt daar de drukbelasting op het weefsel.

— Deze unieke oplossing zorgt 
voor een maximaal 
comfort voor de patiënt, 
ongeacht zijn/haar 
positie.

— Het Ergoframe®-
systeem vermindert 
tevens de wrijvings- 
en schuifkrachten 
tussen het matras en 
de huid van de patiënt, 
hetgeen bijdraagt tot 
het voorkomen van 
doorligwonden.
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meer

vysoký tlak

komfortný tlak

B
Bed met Ergoframe®

vysoký tlak

komfortný tlak

B
Standaard bed

 Gebieden die het 
meeste last hebben 
van veel druk en 
schuifkrachten. 

3-cellen-systeem 
zonder druk 

— De 3-cellen-technologie van 
het Virtuoso-matras simuleert 
de natuurlijke bewegingen van 
het lichaam en voorkomt zo 
doorligwonden. Het matras 
elimineert druk regelmatig en 
volledig.

— De opblaascyclus van het matras 
wordt 24 uur per dag om de 
7,5 minuten herhaald.

Verplegings-
optimalisatie
Het Virtuoso-systeem 
werkt op vier verschillende 
manieren: de therapeutische, 
de statische, de onderzoeks- 
en de transportmodus. 
Dit maakt het mogelijk de 
beste procedure te kiezen 
voor het verplegen van 
hoogrisicopatiënten.

— Gemakkelijker ademhalen

— Minder wrijvings- en 
schuifkrachten

— Meer comfort in het 
buikgebied

— Minimaal bewegen van 
de patiënt naar het 
voetgedeelte

— Betere ondersteuning van 
het hoofd

De positieve effecten van Ergoframe®
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Standaardbescherming
Bedhekken zonder de Eleganza 
Protector® zorgen voor een standaard 
niveau van bescherming voor de meeste 
patiënten.

Valpreventie
Uit drie delen bestaande bedhekken – 
volledige bescherming
Het unieke bedheksysteem van de Eleganza 3XC zorgt ervoor dat het een veilig verblijf biedt. Het 
verplegend personeel kan het gebruik van de bedhekken optimaliseren, afhankelijk van de medische 
toestand van de patiënt. 

— Als er een grote kans bestaat dat de patiënt valt, kan de verpleegkundige bedhekken 
inzetten over de gehele lengte van het matrasplatform.

— De Eleganza Protector® vormt een beschermende barrière rond het gehele 
matrasplatform. Dit kan helpen voorkomen dat verwarde of hoogrisicopatiënten vallen.

10 LINET | Eleganza 3XC



Actieve functies 
voor betere valpreventie
Naast mechanische oplossingen biedt de Eleganza 3XC andere moderne 
methoden om de kans op vallen te minimaliseren. Voor de maximale 
patiëntveiligheid kan het bed ook worden uitgerust met andere geavanceerde 
functies.

Bed-Exit-Alarm
Dit multi-zone bedalarm 
gaat na of de patiënt nog 
in bed ligt, registreert 
zijn/haar bewegingen en 
waarschuwt het verplegend 
personeel bij mogelijk 
valrisico.

i-Brake®

Als de remmen van een 
bed per ongeluk niet zijn 
geactiveerd, activeert 
dit systeem de remmen 
automatisch één minuut 
nadat het bed verbonden is 
met het elektriciteitsnet.

TOEZICHT HOUDEN OP PATIËNTEN MET HET OOG 
OP HUN VEILIGHEID

BETERE BEVEILIGING TEGEN VALLEN
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Snelle en onafhankelijke
Het Eleganza 3XC bedframe biedt 
velerlei functies die mobilisatie van 
de patiënt mogelijk maken op de 
veiligste en effectiefste manier. De 
mobilisatiehulpmiddelen besparen de 
verpleging en fysiotherapeuten veel tijd.

Mobi-Lift® systeem
De Mobi-Lift®-mobilisatiehandgrepen, die ingebouwd zijn 
in het matrasplatform, bieden de patiënt stabiliteit als hij/
zij op het bed gaat liggen of op wil staan.

— De Mobi-Lift®-steunhandgrepen maken dat de patiënt zich 
veiliger voelt en meer vertrouwen krijgt.

— In de Mobi-Lift®-steunhandgrepen is een knop 
geïntegreerd waarmee de bedhoogte gemakkelijk 
geregeld kan worden.
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mobilisatie
MOBILISATIEPOCEDURE

De patiënt kan veilig rechtop gaan zitten met behulp van 
de rugsteun en het middelste deel van de bedhekken.

De patiënt kan de Mobi-Lift®-handgreep met één hand 
uittrekken.

Met behulp van de in de Mobi-Lift®-handgreep 
ingebouwde bediening, kan de patiënt het bed instellen 
op de beste hoogte om op te kunnen staan.
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De beste ondersteuning
De Eleganza 3XC kan met één druk op de knop op de supervisor of 
op de handsfree voetbediening in de verpleegstand worden gezet. Dit 
maakt de verpleegroutine ergonomischer.
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van de verpleging

Weegschaal in bed
Het weegsysteem geeft het 
nettogewicht van de patiënt aan 
(gewicht van het bed wordt niet 
meegerekend) en het systeem maakt 
het mogelijk accessoires toe te 
voegen of te verwijderen, zonder het 
gewicht van de patiënt te veranderen.

Standaardbed
Eleganza 3XC-bed met 
een 5e zwenkwiel

Het 5e zwenkwiel bevindt zich in het midden van het onderstel waardoor het 
verplegend personeel beter met het bed kan manoeuvreren als het in een krappe 
ruimte moet worden opgesteld.

— In lange gangen zorgt het 5e zwenkwiel ervoor dat het bed in rechte lijn voort blijft 
bewegen.

— Gemakkelijke bestuurbaarheid van het bed tijdens het transport van patiënten 
draagt bij aan vermindering van de werkdruk van verplegend personeel.

— Het bed kan gemakkelijk zijwaarts worden bewogen als de remmen in de 
neutrale stand staan. Zodra de remmen van het bed worden geactiveerd, wordt 
het 5e wiel van de i-Drive ingetrokken in het onderstel. Zo ontstaat er ruimte 
onder het bed voor patiëntenliften en andere apparatuur.

Eenvoudiger transport 
Door het uitschuifbare 5e zwenkwiel van de i-Drive kan het bed probleemloos op de 
bestemde plaats worden neergezet, zonder herhaaldelijk duwen en trekken. Dit extra wiel 
kan, als het niet wordt gebruikt, in het onderstel worden ingetrokken.
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Infectiebeheersing
Effectieve preventie van ziekenhuisinfecties staat of valt met perfecte hygiëne 
en het desinfecteren van alle oppervlakken op de afdeling, waaronder die van 
de bedden. De simpele structuur en naadloze technologie garanderen dat de 
Eleganza 3XC eenvoudig kan worden gereinigd.

Kolomconstructie
De kolomconstructie van het bed maakt 
het een stuk gemakkelijker het bed goed 
schoon te houden. De afgedichte kolommen 
bestaan uit gladde aluminium profielen 
zonder tussenruimtes of verbindingen die 
moeilijk zijn schoon te maken. Dit ontwerp 
zorgt ervoor dat alle oppervlakken van het 
bed vrij toegankelijk zijn.

EENVOUDIG TE REINIGEN

INFECTIEBEHEERSING

16 LINET | Eleganza 3XC



Bediening bedhekken
De bediening van de basisfuncties bevindt zich in de 
zijreling, zodat de patiënt er gemakkelijk bij kan.

Supervisor
De vorm van het paneel is ergonomisch 
ontworpen en is door de duidelijke afbeeldingen 
gebruikersvriendelijk. De elektrische bediening omvat 
onder meer vijf voorgeprogrammeerde functies - 
Trendelenburgnoodstand, Cardiac Chair-stand, 
verpleegstand, vervoersstand en CPR-stand.

Handbediening voor de patiënt
De praktische handbediening voor patiënten en 
verplegend personeel omvat de basisbediening van het 
bed, zoals de rugsteunkanteling en de hoogteregeling 
van het matrasplatform. Beide functies kunnen vanuit de 
supervisor worden geblokkeerd.

Voetbediening
De voetbediening bevindt zich aan beide kanten 
in het onderstel van het bed, zodat hoogte en 
onderzoeksstand van het bed eenvoudig en handsfree 
kunnen worden geregeld. De voetbediening is voorzien 
van een mechanische bescherming tegen onopzettelijke 
activering.
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Bedieningssysteem
De bedieningsknoppen maken het het verplegend personeel mogelijk 
effectief en prettig met het Eleganza 3XC-bed te werken. Daarnaast 
kunnen patiënten de basisfuncties bedienen, wat bijdraagt aan hun 
onafhankelijkheid en lichamelijk welzijn.



Ideale eigenschappen voor de IC-afdeling
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Constante hoogte 
van het hoofdeinde 
Het hoofdeinde dat aan het frame vastzit 
zorgt ervoor dat het hoofd van de patiënt 
snel en gemakkelijk bereikbaar is.

Kolommen 
Door de elektrische hefeenheden in 
de twee kolommen kan de hoogte van 
het matrasplatform eenvoudig worden 
ingesteld en in andere standen worden 
gezet. De kolomconstructie zorgt ervoor 
dat het bed volledig stabiel staat.

Bedverlenging
Met de geïntegreerde bedverlenging kan de 
lengte van het matrasplatform worden aangepast 
aan de lengte van iedere patiënt.

Dekenlade
De dekenlade vormt een geschikte opberglocatie 
voor de supervisor.

Afsluitbare beduiteinden
De verwijderbare beduiteinden kunnen 
vergrendeld worden om te voorkomen dat ze per 
ongeluk verwijderd worden als het bed wordt 
verplaatst.

Kleuren en decors
De kleurenversies van de beduiteinden en bedhekken kunnen 
worden aangepast om aan te sluiten op de omgeving.

De Eleganza 3XC is ook beschikbaar in een groot aantal 
verschillende houtkleurige decors die passen bij ieder 
interieur.
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ELEKTRISCHE PARAMETERS 
Stroomvoorziening 230 V, 50/60 Hz

Maximaal ingangsvermogen 370 VA 

Bescherming tegen water en stof IP 54

Apparatuurclassificatie per IEC 
60601-1 

Klasse I 

Beschermingsniveau tegen 
verwonding door elektrische stroom 

Toegepast deel type B 

Werkwijze elektromotor 
(belastingsfactor) 

Max. 2 min ON/ 
18 min OFF

CERTIFICATEN 
LINET is gecertificeerd conform de Europese standaarden 
en de volgende kwaliteitsmanagement:  
EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.

De producten zijn vervaardigd volgens de Europese standaarden 
voor medische technologie en ziekenhuisbedden:  
EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN ISO 14971, 
93/42/EEC, 90/384/EEC and EN 60601-2-52:2010.

TECHNISCHE PARAMETERS 
Afmetingen bed 223×105 cm

Bedverlenging +8/+17 cm

Afmetingen matras (96 cm breed 
met Linet-matras) 

208 × 86 cm

Hoogteregeling 40,0 –78,0 cm

TR/ATR-positie ±13°

Hoogte boven het 
matrasplatform van de uit twee 
delen bestaande, inklapbare 
bedhekken (zonder matras 
volgens standaard EN 60601-
2-52) 

45 cm

Gewicht (basisuitrusting) 138 kg

Veilige werklast 250 kg

Houder voor röntgencassettes 35×43 cm
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Eleganza 3XC
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— Alles wat nodig is om levens 
te redden

— Voorkomen van hart- 
en longcomplicaties

— Bescherming tegen vallen 
en doorligwonden

— Gemakkelijk voorkomen van 
infecties

— Weegschaal en röntgenopnames 
in bed

— Eenvoudige en intuïtieve 
bediening 
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— Hoogst geleverde zorgniveau 

— Betere werkomstandigheden 
voor de verplegenden

— Kostenbesparing door minder 
lange ziekenhuisopname
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