
RESILIENCE 
Psykiatrian hoitosänky 

Sänky psykiatrisille osastoille 
Kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden, 

suunnitelijoiden ja psykiatrisen sektorin kanssa
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Monitoiminen tyyny 

Mukavuuselementti potilaalle. Tyynyä voidaan 

käyttää eri tarpeiden mukaan. Tyyny on jaettu 

kolmeen eri moduuliin, jotka voidaan koota 

yhdeksi toisiinsa kytketyksi kokonaisuudeksi.

Hätätilanteet 
Sängyn runkoa voidaan käyttää kahvana 
potilaan fyysiseen hillitseminen. Tavallisia 
kiinnitysvöitä voidaan käyttää kiinnitykseen 
piilotettujen kiinnityspisteiden avulla. 
Sängyn muotoilu näyttää enemmän 
luonnolliselta kuin laitosmaiselta sängyltä.

Pyörät ja jalat 
Laitosmaisen ilmeen vähentämiseksi
hissimekanismit ja pyörät ovat piilossa.
Hätätapauksessa on mahdollista muutamassa 
sekunnissa muuttaa sänky liikkuvasta (pyörillä) 
vakaaseen (jaloilla). Henkilöstön kaukosäädin 
mahdollistaa etupyörien yhdensuuntaisen 
lukituksen.

Korkeuden säätö ja patja 

Sänky tarjoaa ala-asennossa mukavuutta istumiseen.
Henkilöstöllä on pääsy kaikkiin toimintoihin oman 
kaukosäätimensä kautta. Potilas pystyy säätämään 
makuuasentoa omalla kaukosäätimellä. CPR-toiminto vie 
sängyn alas perusasentoon.. 

Mitat 

Pituus 
Leveys 
Korkeus, alin 
Korkeus, ylin 
Paino 
Max. Potilaan paino 
Patjan koko 

220 cm 
98 cm 
85 cm 
93 cm 

250 kg 
250 kg 

205x85x14 cm 
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Johdoton sänky 
Sängyssä on ladattava akku, joka on vaihdettavissa.

Akku on sijoitettuna suljettuun ja lukittuun laatikkoon sängyn jalkaosaan. 
Laatikko voidaan avata vain siru- tai avainkortilla.

Akku on plug-in mallia ja henkilöstö voi helposti vaihtaa sen.
Säilytyslaatikkoon on sijoitettu akku sekä kaukosäädin akun varauksen näytöllä. 

Akkulaturipaneeli sijoitetaan erilliseen huoneeseen. 

-

Erilliset kaukosäätimet
Sekä henkilökunnalle että potilaalle 
on oma kaukosäädin, mutta eri 
toiminnoilla.

Suojareuna ylös

Turvakiskot ja päädyt 

Turvakiskot ja sängynpäädyt voidaan
hankkia ja asentaa jälkikäteen.

Turvakiskoilla ja päädyillä estetään 
mm.vahingot toimenpiteiden aikana.

Pääty toimii myös kuljetuskahvana.

Turvallinen sänky 
Sähköjohdot, hissitoiminnot

ja mekaaniset osat ovat piilossa 
ulkopuolisilta. Sänky on tukeva ja 

vakaa seisoen 2 isolla jalalla.
Vain henkilökunta voi käyttää 

jalkojen nostotoimintoa
tai kytkeä pyörät alle. 

5 
"' 
<X> 

0 
Renkaat ylös 

AGITEK 

Suojareuna alas
xxxxxxxx 



INNOVAATIO JA YHTEISTYÖ 

Kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden, 
suunnittelijoiden ja
psykiatrisen sektorin kanssa

'' 
Näemme RESILIENCE hoitosängyn 

suurena harppauksena psykiatrian 

potilaille ja henkilöstölle. Sänky on 

suunniteltu parantamaan potilaiden 

hoitorutiineja, mutta samalla myös 

henkilökunnan työympäristöä. 

Mielestämme se on oleellista - ja olemme 

myös saavuttaneet sen tässä 

kehityshankkeessa.

Torben Kyed Larsen 
Anlcegschef, Psykiatrien i Syddanmark 
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KATSO VIDEO AGITEK.DK 

Käy verkkosivuillamme ja katso pieni video 
uuden sängyn ja suunnittelu- ja 
kehitysprosessista.
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