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001 Apărătoare laterale (*)  •  Siguranță înainte de toate

Apărătorile laterale Atmosphère protejează pacientul pe 2/3 din lungimea

patului. Pot fi alese și protecțiile laterale Trix. Acestea pot fi extinse telescopic și

oferă o protecție maximă a pacientului pe toată lungimea patului.

002 Somieră •  Pentru o întindere confortabilă

Puteți alege între 2 somiere diferite. Versiunea standard este echipată cu som-

iere metalice bine ventilate. Secțiunile opționale ale somierei din laminat solid

(*) pot fi ușor de îndepărtat și curățat.

003 Panouri de pat  •  Un duo armonios

Puteți alege între 4 tipuri de panouri de pat: Vela, Lauro (*), Jaro (*) și panoul de

pat din lemn Senzo (*). Toate pot fi îndepărtate ușor, fără a avea nevoie de unelte.

004 Suporturi de saltea  •  Mereu la îndemână

Suporturile de saltea împiedică salteaua să se deplaseze spre lateralele patului.

De asemenea, pot fi utilizați ca mâner pentru a regla spătarul și genunchierul.

005 Incinte  •  Îngrijire optimă

Atât la capul cât și la picioarele patului sunt prevăzute două incinte, care pot fi

utilizate pentru a instala o barăde perfuzie, o bară de ridicare sau alte accesorii.

006 Manetă de acționare  •  Centrală și la îndemână

Maneta de acționare activează un arc cu gaz, astfel încât secțiunea dorită a

somierei poate fi reglată. Opțional, reglarea spătarului și a suportului pentru pi-

cioare poate fi activată electric (*). De asemenea, este posibilă oprirea funcțiilor

electrice cu un singur buton de pe dispozitivul de blocare (*).

007 Suporturi pentru accesorii  •  Funcționalitate deosebită

Trei suporturi multifuncționale pe ambele părți fac posibilă instalarea

foarte rapidă și ușoară a accesoriilor.

008 Extinderea patului  •  Flexibilitate crescută

Extensia patului integrată standard face posibilă extinderea patului. cu 20

cm. Extensia opțională a suportului pentru picioare (*) garantează o

funcționalitate completă a somierei.

009 Role (*)  •  Manevrabilitate aparte

Gama noastră extinsă de rotile de design de înaltă calitate garantează un

pat foarte mobil și manevrabil.

010 Blocare centralizată (*)  •  Activată dintr-o mișcare

Rotilele sunt echipate cu un mecanism de frânare central. Datorită pedalei de

frână accesibile, patul Siena simplifică considerabil tratamentele pacienților de

către personalul medical.

* opțional pentru Siena Hospital

Haelvoet nv
Editia 2013
Haelvoet își rezervă dreptul de a modifica produsul.

Sunt posibile mici diferențe de culoare.

Siena
Patul de spital Siena combină ușurința de utilizare cu o

somieră extrem de funcțională și eficientă.
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* opțional pentru Siena Hospital

001 Patul Siena Hospital cu role (*).

002 Manetă de acționare.

003 Pedală Trendelenburg (*).

004 Spătar retractabil.

005 Pat extins cu protecții Trix telescopice (*).

• Role - Mobilitate excelentă

Utilizarea zilnică a patului Siena este simplificată, datorită mobilității și

manevrabilității sale excelente. Puteți alege din gama noastră extinsă de roți

(Ø 100 mm sau Ø 125 mm) cu sau fără frâne centrale (*).

• Extinderea patului - Flexibil

Un pat de spital trebuie să satisfacă

nevoile tuturor, indiferent de lungimea

pacientului. Extensia de pat integrată

face posibilă extinderea patului cu 20

cm. O extensie opțională a suportului

pentru picioare (*) garantează funcțion-

alitatea completă a somierei.

Confort pentru toată lumea

• Activări

Pârghia de acționare este ușor de utilizat și

ușor de activat pe ambele părți ale patului.

Poziție de ședere sau de relaxare

Somiera cu trei sau patru secțiuni (*) oferă 

posibilități ample de reglare și poate fi 

activată cu ușurință pe ambele părți ale 

patului. Datorită acestui fapt, poziția de 

ședere dorită - sau poziția de relaxare (*) în 

cazul unei somiere cu patru secțiuni - poate 

fi obținută cu ușurință. Opțional, reglarea 

spătarului și a suportului pentru picioare 

poate fi activată electric cu ajutorul unui 

comutator manual.

Patul poate fi utilizat foarte ușor și eficient,

ceea ce simplifică considerabil munca zilnică

a personalului medical.

Poziție Trendelenburg

Poziția Trendelenburg (*) poate fi activată

cu ajutorul pedalei roșii de la piciorul patului.

Atunci când pedala este călcată, patul se

înclină fluent până când se obține poziția

dorită.

• Cărucior înalt/jos

Căruciorul înalt/jos Vico (*) poate fi

instalat foarte ușor pentru a obține

un pat înalt/jos complet. În com-

binație cu capacul de acoperire

detașabil din material sintetic (*),

chiar și suprafețele greu accesibile

pot fi curățate cu ușurință.

• Spătar retractabil

Un spătar retractabil crește considerabil confortul pacientului. În timp ce

înclinați spătarul în sus, acesta se deplasează automat spre capătul capului.

În acest fel, presiunea asupra pelvisului este ușurată, în timp ce riscul de

apariție a escarelor este redus substanțial.

Accesibil

Siguranță înainte de toate

S-a acordat o atenție deosebită îngrijirii efi-
ciente la proiectarea patului Siena.

Tipurile noastre de protecție laterală oferă siguranță completă pentru pacient în fiecare poziție

a patului. Fiecare tip are avantajele sale specifice atât pentru utilizator, cât și pentru pacient.

• Mecanic - Accesibilitate

Patul de spital Siena este complet

mecanic, ceea ce face ca acest pat

să poată fi utilizat peste tot și în

toate situațiile. Opțional, este

disponibilă și o versiune electrică.

role Ø 125 mm cu frână centrală

și roată direcțională (*)

Rola direcțională facilitează de-

plasarea patului în în linie dreaptă.

standard pe picioare

fixe sau picioare

reglabile în înălțime

(*)

roleØ 100 mm cu frâne

individuale, opțional

reglabile în înălțime (*)

Protecțiile Trix (*) constau din 3 lonjeroane, oferind siguranță 

maximă pentru pacient pe întreaga lungime a patului. O extensie 

telescopică integrată se asigură că apărătorile laterale Trix acoperă 

părțile laterale ale patului pe întreaga lungime, chiar și atunci când 

patul este extins.

Protecțiile Atmosphère (*) constituie o singură unitate și pot fi 

coborâte prin intermediul unui mecanism de blocare ușoară.
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 �4 incinte (cap si picioare pat) � 6 carlige din plastic

Optiuni Siena

• Somiera otel, 4 sectiuni • Somiera 3 sectiuni cu sectiuni lamin-
ate solide demontabile

• Somiera 4 sectiuni cu sectiuni lam-
inate solide demontabile

• Extensie suport picioare pana la 20 cm

• Picioare reglabile, 
3 sectiuni

• Picioare nereglabile, role  
   ø 100 mm, frane individuale

• Picioare reglabile, role  
   ø 100 mm, frane individuale

• Picioare nereglabile, role  
   ø 125 mm, frana centralizata

• Picioare nereglabile, frane ø 125 mm,  
   rola directie, frana centralizata

• Panou Lauro • Panou Jaro • Panou Senzo  Distantier perete

• Protectii Atmosphère • Protectii Trix 
   (numai in combinatie cu panou Jaro)

• Protectii Trix cu a 4-a bara 
   (numai in combinatie cu panou Jaro) 

• Telecomanda electrica • Dispozitiv de blocare (ACk) • Pesala Trendelenburg (inaltime fixa)

• Carucior sus/jos Vico • Carucior sus/jos Vico cu
pedala Trendelenburg

Siena Hospital 
Sumar

- lungime: 208 cm, lățime: 100 cm;
- înălțimea somierei: ± 46 cm, opțional
- sarcină de lucru sigură: 180 kg;
- greutate (fără accesorii): 65 kg;
- dimensiunile somierei: 204 x 86 cm;
- dimensiuni saltea: 195 x 85 cm, grosime: 12 până la 16
cm (*).

* Grosimea saltelei depinde de tipul de protecție later-
ală.

• Dimensiuni și performanțe (pat standard)

Patul de spital Siena este fabricat în conformitate cu ISO

9001:2008 și respectă Directiva europeană privind dispozit-

ivele medicale 93/42/CEE și toate celelalte norme europene

armonizate aplicabile:

EN 60601-1 Echipamente electromedicale. Partea 1: Cerințe generale pentru sigur-
anța de bază și performanțe esențiale.
EN 60601-1-2 Echipamente electromedicale - Partea 1-2: Cerințe generale de
securitate și performanțe esențiale: Compatibilitate electromagnetică - Cerințe și
încercări. EN 60601-2-52 Echipamente electromedicale. Partea 2-52: Cerințe
particulare pentru siguranța de bază și performanța esențială a paturilor medicale.
EN ISO 14971 Aplicarea managementului riscului la dispozitivele medicale.

Haelvoet se asigură că raportul excelent preț-calitate nu este

în detrimentul mediului. Compania noastră consideră durab-

ilitatea - în toate sensurile posibile - de o importanță capitală.

Toate produsele noastre au o durată de viață lungă și sunt

livrate cu o garanție de 10 ani pentru erori de construcție.

10
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001 Apărătoare laterale (*)  •  Siguranță înainte de toate

Apărătorile laterale Atmosphère protejează pacientul pe 2/3 din lungimea patului.

002 Panouri de pat  •  Stilate și durabile

Ramele standard cu panouri joase au un aspect atemporal. Patul poate fi echipat opțional cu

panouri înalte cu inserții din laminat masiv (*).

003 Incinte  •  Îngrijire optimă (numai pentru somiere cu 2 secțiuni)

Cele două cutii de la capul patului pot fi folosite pentru a instala o tijă de perfuzie, o bară

de ridicare sau alte accesorii. Datorită acestui fapt, patul poate satisface nevoi specifice.

004 Manetă de acționare (*)  •  Centrală și la îndemână (numai pentru somiere cu 2 secțiuni)

Maneta de acționare de pe ambele părți activează un arc cu gaz, ceea ce facilitează

reglarea spătarului în poziția dorită.

005 Somieră •  Pentru o întindere confortabilă

Somiera este echipată cu profiluri metalice bine ventilate.

006 Role (*)  •  Manevrabilitate deosebită

Patul de spital Aris poate fi echipat opțional cu role Ø 100 mm cu frâne individuale. 

* opțional pentru Aris Hospital

001 Pat standard Aris Hospital cu o somieră cu 

o secțiune și panouri joase.

Patul de spital Aris este un pat metalic eficient și confortabil. Spătarul

înclinabil opțional poate fi acționat simplu pe ambele părți ale patului.

Aris

98



204

43

207

87

90

0 - 70°

201

207 90

54

43

Standard Aris Optiuni Aris

• Somieră din oțel, 1 secțiune • Somieră din oțel, 2 secțiuni

• Picioare telescopice plastic • Role ø 100 mm, frâne individuale

• Cadru panou jos
• Cadru panou ridicat cu panou 
laminat

• Protecții Atmosphère  
   (numai cu cadru panou ridicat)

• Manetă de acționare  
   (numai cu somieră 2 secțiuni)

• 2 incinte la capul patului  
   (numai cu somieră 2 secțiuni)

• Incinte pentru protecții Atmosphère

Aris Hospital 
Sumar

- lungime: 207 cm, lățime: 90 cm;
- înălțimea somierei: ± 43 cm;
- greutate (fără accesorii): 43 kg;
- dimensiunile somierei: 201 x 90 cm (pat
standard);
- dimensiunile somierei: 204 x 90 cm (somieră 
cu 2 secțiuni);
- dimensiunile saltelei: 195 x 90 cm, grosime:
12 până la 15 cm.

•	 Dimensiuni

EN 60601-1 Echipamente electromedicale. Partea 1: Cerințe gen-
erale de securitate, cu excepția clauzelor electrice.
EN 60601-2-52 Echipamente electromedicale - Partea 2-52:
Cerințe particulare pentru siguranța de bază și performanțele
esențiale ale paturilor medicale, cu excepția clauzelor electrice.
EN ISO 14971 Aplicarea managementului riscului la dispozitivele
medicale.

006 Tija IV

Tija IV este formată dintr-o tijă

fixă și o parte reglabilă în

înălțime, care este echipată cu 4

cârlige. Tija IV este, de

asemenea, disponibilă într-o ver-

siune nereglabilă cu 2 cârlige.

007 Ajutor ridicare (*)

Ajutorul pentru ridicare cu

design ergonomic oferă un

sprijin optim pentru pacient în

timpul urcării și coborârii din pat.

008 Suport pentru punga de urina (*)

Suportul pentru punga de urină

se instalează în două cârlige

standard pentru accesorii

sintetice. Puteți alege între două

modele diferite.

009 Suport pentru tavita de pat (*)

Suportul pentru tăvița de pat

poate fi atașat cu ușurință la

panoul patului.

010 Suport pentru butelie de oxigen

Suportul pentru sticle de oxigen

este format dintr-un braț puternic

și un coș din sârmă de oțel solidă.

Acesta este finisat cu un strat de

crom.

011 Prelungire demontabila pentru suport de picioare (*)

Pentru a utiliza în mod optim som-

iera atunci când patul este întins,

puteți opta pentru o extensie

detașabilă de 20 cm a suportului

pentru picioare, care trebuie pusă

la capătul picioarelor.

001 Maner pentru ridicare

Mânerul pentru ridicare este fab-

ricat dintr-un tub de oțel cu pereți

groși îndoiți. Este echipat cu un

mâner și o panglică care poate fi

reglată manual. Opțional, este

disponibil și un sistem de

înfășurare automată.

002 Suport IV pentru maner ridicare

Suportul IV pentru mânerul 

pentru ridicare este format din

4 cârlige și poate fi instalat cu

ușurință pe bara de ridicare.

003 Suport pentru eticheta nume (*)

Suportul pentru cartea de vizită

poate fi așezat pe panoul pat-

ului. Acest accesoriu vă permite

să identificați pacientul foarte

rapid și ușor.

004 Suport pentru accesorii (*)

Suportul pentru accesorii poate fi

utilizat în cazul unor nevoi

specifice ale clientului. Suportul

este echipat cu 4 cârlige și are o

lungime de 310 mm. Se pune în

cârligele pentru accesorii.

005 Suport pentru bol (*)

În suportul pentru boluri pot fi

așezate două boluri. Suportul

se instalează în cârligele pen-

tru accesorii.

Accesorii

Accesoriile pe care le oferim pot fi conectate în mod

armonios cu carcasele și suporturile de accesorii

existente. Haelvoet acordă o atenție deosebită

acestui aspect, astfel încât accesoriile să vă ofere

aceeași calitate superioară ca și paturile noastre de

spital. La urma urmei, doar cele mai bune produse

sunt suficient de bune pentru clienții noștri.

* numai pentru Siena Hospital.

Patul de spital Aris este fabricat în conformitate

cu ISO 9001:2008 și respectă Directiva europeană

privind dispozitivele medicale 93/42/CEE și toate

celelalte norme europene armonizate aplicabile:

Haelvoet se asigură că raportul excelent preț-calitate

nu este în detrimentul mediului. Compania noastră

consideră durabilitatea - în toate sensurile posibile -

de o importanță capitală. Toate produsele noastre au

o durată de viață lungă și sunt livrate cu o garanție de

10 ani

privind erorile de construcție.
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