
Lojer Merivaara Carena sairaalasänky
Huippuluokan sairaalasänky
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Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 330 kg
2. Eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)
3. Loistava ergonomia sekä sairaanhoitajalle että potilaalle

Carena on huippuluokan sairaalasänky, joka tarjoaa verrattoman ergonomian sekä potilaalle että hoitajalle.  
Sängyssä on sähkösäätöinen 4-osainen makuutaso (215,5 x 80/85/90 cm), jossa on sähkötoiminen korkeuden, 
selkäosan, reisiosan ja pohjeosan säätö. Pohjeosaa voidaan lisäksi säätää manuaalisesti kaasujousen keventämänä. 
Trendelenburg ja anti-Trendelenburg säädöt sekä manuaalisesti että sähköisesti.

Sängyn suunnittelussa on huomioitu hoitohenkilöstön tarpeet, väestön keskimääräinen painon nousu sekä vanhusten 
määrän suhteellinen kasvu. Sängyn rakenne mahdollistaa pääsyn lähelle potilasta eivätkä laidat levennä sänkyä.  
Sänky on pienikokoisten potilaiden mieleen, sillä alakorkeus (alkaen 31,5 cm) helpottaa sänkyyn menoa ja sieltä 
poistumista omin voimin. Sänky täyttää standardit IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) ja SFS-EN 60601-1.

Sänky kantaa mainiosti suurikokoisenkin potilaan, sillä kuormitettavuus (SWL) on 330 kg. Tämä uuden sukupolven 
sairaalasänky soveltuu hyvin päiväkirurgiaan, ensiapuun, vuodeosastoille, teho-osastoille ja myös hoivakoteihin.
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Kuvan tuotteessa 
lisävarusteita

function
4 84 cm

34 cm 330 kg 150 mm 6° 12°80/90 cm

150 mm
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Carena helpottaa monia hoitorutiineja
Carena auttaa tehostamaan hoitohenkilökunnan työtä huomattavasti. Se 
on suunniteltu terveydenhoidon ammattilaisten avuksi heidän päivittäisessä 
työssään ja helpottamaan monia potilaiden hoitoon liittyviä rutiineja. Sängyn 
käteviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi valinnainen taittuva pääty, joka toimii 
myös taitettavana lakanoiden laskualustana ja patjan pidikkeenä, mikä tekee
esimerkiksi siivouksesta ja sängyn petaamisesta entistä vaivattomampaa ja
nopeampaa.

Kätevä jarru
Jarrupolkimen uuden muotoilun ansiosta jarrun  
lukitseminen ja vapauttaminen on vaivatonta. Jarru 
on sijoitettu ergonomisesti ja polkimeen on entistä 
helpompi ulottua.

Suunniteltu helposti
puhdistettavaksi
Makuutason muotoilu ja irrotettavat 
pohjalevyt tekevät sängyn puhdis-
tamisesta helppoa. Sängyssä ei ole 
teräviä kulmia tai pieniä rakoja, virta-
viivaisen muotoilun ja pestävien poh-
jalevyjen tai valinnaisen metalliverkon 
ansiosta siivous sujuu vaivattomasti.

Innovatiivinen rakenne
Sängyn pystysuora nostoliike ei vaadi  
lisätilaa. Sängyn rakenteen ansiosta  
Trendelenburg-säätö voidaan tehdä  
myös silloin, kun sänky on ala-asen-
nossa. Sängyn ainutlaatuinen nosto-
mekanismi on patentoitu.

Kevyt liikutella
Carenan suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sängyn siirreltävyy-
teen. Sänky painaa noin 100 kg, mikä takaa ihanteellisen liikuteltavuuden. 
Carena-sänkyä on helppoa liikutella, vaikka siinä hoidettaisiin isokokoisia 
potilaita.

Neliosainen makuutaso
Uudelleen mitoitettu jalkaosa takaa potilaalle mukavan asennon, kun makuu-
tasoa säädetään. Se estää myös tehokkaasti potilaan liukumisen selkäosaa 
liikuteltaessa. Oikeat ja muunneltavat hoitoasennot ovat tärkeitä potilaiden hy-
vinvoinnille. Neliosaisen makuutason ansiosta niiden toteuttaminen on helppoa.



Sähköinen Trendelenburg
Sähköistä Trendelenburg-säätöä käytetään usein apuna asentohoidoissa. 
Carenan rakenteen ansiosta Trendelenburg-asentoa oidaan käyttää jopa 
sängyn ollessa ala-asennossa. Saatavana on myös manuaalinen Trende-
lenburg.

Pitkä käyttöikä
Carena-sängyt ovat kestäviä ja helppoja huol-
taa. Ne on suunniteltu pitkäkestoiseen ja erittäin 
kovaan käyttöön. Carena sängystä on saatavilla 
myös konepestävä malli. 

Ainutlaatuinen ala-
korkeus
Yhdessä Carena-sängyn ainutlaa-
tuisen alakorkeuden (alk. 31,5 cm) 
ja valinnaisen nousutuen ansiosta 
sängystä ja sänkyyn nouseminen 
on turvallista ja helppoa. 

Korkea kuormitettavuus 
SWL 330 kg
Potilaiden keskipaino nousee jatkuvasti 
ja se asettaa tuotteiden kestävyydelle yhä 
kasvavia vaatimuksia. Carena on uran- 
uurtaja tässäkin asiassa – sängyn kuor- 
mitettavuus on 330 kg ja suurin sallittu 
potilaspaino 300 kg.

Helppo huoltaa
Carenan muotoilun ansiosta sängyn huoltaminen on helpompaa kuin  
koskaan: irrotettavien pohjalevyjen ansiosta huolto pääsee helposti käsiksi 
 kaikkiin tarvittaviin osiin. Sängyn säätöjen ja rakenteen ylläpito on yksin-
kertaista ja sen huoltotarve on erittäin pieni.

Laaja valikoima lisävarusteita
Kattavan lisävarustevalikoiman ansiosta Carena soveltuu käyttöön niin ensiavus-
sa, pitkäaikaishoidossa kuin teho-osastollakin. Kaikki suosituimmat lisävarusteet 
ovat yhteensopivia Carena-sänkyjen kanssa. Vanhat sänkymallit on helppo päi-
vittää uusien, värikkäiden ja yhteensopivien lisävarusteiden avulla.



Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Kokonaisleveys kaiteilla 90 / 95 / 100 cm  

Makuutason leveys 80 / 85 / 90 cm  

Kokonaispituus 215 cm  

Korkeuden säätöalue 31,5 - 81,5 cm (125 mm pyörillä),  34 - 84 cm (150 mm pyörillä) 

Suositeltava patjakoko 75 x 200 cm (80 cm sängylle)
80 x 200 cm (85 cm sängylle)
85 x 200 cm (90 cm sängylle)

Pyörät Ø150 mm keskuslukittavat pyörät: 2 vipupoljinta ja jarrukaari jalkopäässä

Potilaan enimmäispaino 300 kg 

Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 330 kg  

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 12° / 6°  

Selkäosan säätö 0 - 70° 

Reisiosan säätö 0 - 29°  

Sääriosan säätö 0 - 24°  

Suojausluokka IP66  

Muut vakio-ominaisuudet Käsiohjain | pohjalevyt erikoismuotoiltua ABS-muovia (ilmastoivat ja  
irrotettavat)| kulmarullat | paikka lepositeille | pystysuora nousuliike  
| eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa) 

CE-merkintä Kyllä  

Valmistusmaa Suomi 

Tehdasasenteiset optiot:
•  Makuutason pidennys sekä jalkaosan  
 jatkokappale +30 cm (80 ja 90 cm  
 leveyksiin), ABS-muovia
•  Säädettävä makuutason metalliverkkopohja
•  RTG makuutaso (80 ja 90 cm leveyksiin)
•  Patjanrajoitin, kromattu
•  Lisävarustekiskon kiinnitysosat  
 selkäosaan, pari
•  Keskuslukittavat Ø150 mm kaksoispyörät  
 ja antistaattinen suuntapyörä
•  Keskuslukittavat Ø200 mm pyörät
•  5. pyörä
•  Keskuslukittavat Ø150 mm kaksoispyörät
•  Selkäosan pikavapautin (CPR)
•  Akkuvarustus säätöihin
•  Potentiaalintasausjärjestelmä
•  Jalkaohjain sängyn korkeussäädöille
•  Lisäkäsiohjain
•  Kohottautumisteline
•  Nousu-/siirtymistuki
• Adapteri (2 kpl) nousu-/siirtymistuelle

Muut lisävarusteet:
•  Irrotettava sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen, vaalean vihreä,  
 pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
•  Petaustaso / alastaittuva sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen,  
 vaalean vihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu  
 harmaa.
•  Pitkä kokoontaittuva sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
•  3/4 sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
•  Potilaspaperikori (sängyn päätyyn)
•  Monitori- / kirjoitustaso
•  Nesteenantoteline: 4-koukkuinen tai kohottautumistelineeseen   
 kiinnitettävä
•  Dreenipussiteline
•  Virtsapulloteline
•  Happipulloteline, 5 kg
•  Lisävarustekisko
•  Johdonpidike sängyn virtajohdolle
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