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NEXO
Elektryczne łóżko szpitalne

Famed NEXO to elektryczne łóżko szpitalne, które dba o komfort pacjenta i o jego bezpieczeństwo.
Zaprojektowaliśmy je z myślą o salach szpitalnych, oddziałach opieki długoterminowej oraz oddziałach
intensywnej opieki medycznej (ICU). Prosta budowa i wysoka wytrzymałość, połączone zostały z
ponadprzeciętnymi możliwościami oraz niską ceną. Dzięki Nexo zapewnisz komfort szerszemu gronu
pacjentów.
KOMFORT

Famed Nexo dzięki regulacjom elektrycznym oferuje szeroki wachlarz dostępnych pozycji. Łóżkiem sterować można za pomocą
panelu centralnego, pilota przewodowego lub panelu sterowania w poręczach oparcia pleców (opcja). Dla wygody personelu
szpitalnego, Nexo posiada zaprogramowane pozycje, dostępne poprzez naciśnięcie zaledwie jednego przycisku na panelu
kontrolnym, wyprofilowane uchwyty qDrop™ lub SoftDrop™ oraz wskaźnik pochylenia leża. Nexo można opuścić bardzo nisko,
dzięki czemu zejście z łóżka oraz położenie się na nim będzie łatwe i bezpieczne.

BEZPIECZEŃSTWO

Ekonomiczne łóżko szpitalne nie oznacza rezygnacji ze standardów bezpieczeństwa. Nexo oferuje wysokie obciążenie maksymalne
(250 kg) i wysoką wytrzymałość, potwierdzoną pozytywnym przejściem wielotygodniowych testów zmęczeniowych. Każdy element
łóżka Famed Nexo przechodzi cykl badań laboratoryjnych oraz wieloetapową kontrolę jakości. Elementy tworzywowe oraz
lakierowane wykonano w technologii bakteriostatycznej pSilver™. Wysokie poręcze boczne i opcjonalne poręcze na całej długości
leża doskonale chronią pacjenta. Centralna blokada kół pozwala na stabilne usytuowanie łóżka na sali. Pomiędzy poszczególnymi
elementami poręczy zachowana jest stała, zgodna z normami, bezpieczna odległość - zapobiega to przytrzaśnięciu palców czy
dłoni.

EKONOMIA

Łóżko Famed Nexo zaprojektowaliśmy, aby zapewnić wysoką uniwersalność - Nexo może być stosowane także na oddziałach,
na których pojawią się pacjenci z nadwagą oraz osoby wysokie (funkcja wydłużenia leża). Ponadto ochrona bakteriostatyczna
pSilver™ skraca czas dezynfekcji i ogranicza liczbę zakażeń w szpitalu. Konstrukcja leża oraz elementy sterujące wykonaliśmy tak,
aby dzięki prostocie, maksymalnie ułatwić czyszczenie i skrócić czas wykonywania tej czynności. 70 lat doświadczenia w produkcji
łóżek, przekuliśmy w legendarną jakość wykonania, która dla szpitala oznacza niskie koszty serwisu i nieprzerwaną pracę.
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WYGODA
Nexo jest sterowane elektrycznie - m.in. poprzez dedykowane panele dla pacjenta, dzięki którym może
on dobrać odpowiednią dla siebie pozycję. Szerokie miejsce na materac, możliwość wydłużenia leża oraz
wysokie szczyty i poręcze boczne, gwarantują komfortowy sen i rekonwalescencję pacjentom w różnym
stanie i z różnorodnymi schorzeniami.
Mała odległość od podłoża
Dzięki solidnej, pomysłowej konstrukcji pantografu, leże łóżka opuszcza się do 41 cm, pozwalając pacjentowi na wygodne, łatwe i bezpieczne zajęcie
pozycji na łóżku. Dzięki poręczom bocznym, które opuszczają się poniżej powierzchni leża, łatwo jest także z niego zejść. Chroni to pacjenta przed
urazami.

Panel dla pacjenta
Opcjonalne wyposażenie Nexo w panele dla pacjenta w poręczach bocznych, pozwoli mu na kontrolowanie łóżka tak, aby przybrało ono
najwygodniejszą dla niego pozycję. Panel centralny pozwala na ograniczenie funkcji dostępnych dla pacjenta. Personel medyczny może dzięki temu
zablokować pozycje, które w zależności od stanu zdrowia pacjenta, mogłyby stanowić dla niego zagrożenie.

Wydłużanie leża
W przypadku przyjmowania na oddział wysokiego pacjenta, bez problemu można zwiększyć wymiary łóżka. Wydłużenie segmentu nóg następuje
w prosty sposób, poprzez wygodną i łatwą w odblokowaniu dźwignię. Leże wydłużyć możemy o 200 mm / 260 mm (SoftDrop™). W miejsce, które
zyskaliśmy trafia wtedy dedykowany materac.

Wysoka wytrzymałość
Konstrukcja łóżka wykonana jest z wytrzymałych profili stalowych, gwarantując bardzo dużą stabilność i pełen zakres ruchomości u pacjentów o
wadze nawet 250 kilogramów. W połączeniu z czterema, wysokiej jakości kołami jezdnymi z centralną blokadą, daje to pewne i bezpieczne miejsce
do rekonwalescencji. Nexo można także wyposażyć w piąte koło.
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KOMFORT DLA PERSONELU
Opieka nad pacjentem na łóżku Nexo jest prosta i wygodna - dzięki zastosowaniu sterowania elektrycznego,
zmiana pozycji pacjenta mniej obciąża personel. Panel centralny z możliwością blokowania funkcji
obsługiwanych przez pacjenta daje pewność, iż pacjentowi nic nie grozi podczas nieobecności personelu
na sali.
Pozycje dostępne jednym przyciskiem
Panel centralny oferuje kilka pozycji, które łóżko osiągnie automatycznie podczas naciśnięcie i przytrzymanie jednego, dedykowanego przycisku. Nexo ustawimy w
ten sposób w pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji egzaminacyjnej, pozycji Fowlera, pozycji krzesła kardiologicznego oraz wywołamy z panelu elektrycznie funkcję
CPR.

Poręcze SoftDrop™ oraz qDrop™
Poręcze SoftDrop™ opuszczane są w sposób płynny, cichy oraz bezpieczny. Wybór tego rozwiązania pozwala na oszczędność miejsca po bokach łóżka, gdyż poręcz
chowa się maksymalnie blisko jego ramy. qDrop™ to ergonomiczne uchwyty, które obsłużyć możesz jedną ręką - zaprojektowane zostały z myślą o anatomii ludzkiej
dłoni - umożliwiają wygodne użytkowanie zarówno kobietom o drobnych dłoniach, jak i mężczyznom posiadającym grubsze palce. qDrop™ oferuje wygodną
obsługę np. podczas przenoszenia pościeli, kroplówek itp.

Panel z blokadą funkcji
Niektóre funkcje pilota ręcznego lub panelu pacjenta możemy zablokować z poziomu panelu centralnego, który obsługuje personel szpitala. Zapobiega to
przypadkowym zmianom pozycji leża oraz przeciwdziała negatywnym skutkom przyjęcia przez pacjenta pozycji, które są nieodpowiednie przy danym schorzeniu.

Łatwość dezynfekcji
Przewody w Nexo ukryte są w profilach łóżka, te które są niezbędne dla szybkiego serwisu, zabezpieczyliśmy i ukryliśmy w specjalnie dobranych miejscach. Dzięki
temu prawdopodobieństwo ich zabrudzenia zminimalizowaliśmy niemalże do zera. Wypełnienie leża jest demontowalne, dzięki czemu możemy z łatwością dotrzeć
do zwykle trudno dostępnych miejsc. To oszczędność czasu i środków myjących!

Centralna blokada wszystkich kół
Blokada kół dostępna po obu stronach leża zapewnia szybkie unieruchomienie łóżka w żądanym miejscu i gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji.
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BEZPIECZEŃSTWO

Nexo stworzyliśmy aby podnosić standardy bezpieczeństwa - chcemy, aby każdy szpital dysponował tylko
wygodnymi i bardzo bezpiecznymi łóżkami dla swoich pacjentów.
Ochrona bakteriostatyczna pSilver™
Wszystkie elementy plastikowe oraz z ABS, wykonano przy użyciu technologii pSilver™. Prefabrykat z nanocząsteczkami srebra, który jest użyty w procesie produkcji
tworzyw, zapewnia skuteczną ochronę bakteriostatyczną. Użycie technologii pSilver™ w miejscach, których pacjent dotyka najczęściej, ogranicza namnażanie się
groźnych bakterii, grzybów czy wirusów. pSilver™ to także proces obróbki elementów tworzywowych, zapewniający gładką powierzchnię, której faktura utrudnia
gromadzenie zanieczyszczeń. Wszystkie elementy tworzywowe powstają pod kontrolą laboratorium.

Wysoka wytrzymałość i dopuszczalne obciążenie
W łóżku Nexo wzmocniliśmy każde połączenie pantografowe i przebadaliśmy łóżko podczas bardzo dużego przeładowania oraz poddaliśmy je długim testom
zmęczeniowym pod ogromnym obciążeniem. Dzięki temu jesteśmy pewni o jego wytrzymałość, nawet przy pacjentach ważących 250 kilogramów.

Stały, bezpieczny odstęp między poręczami
Projekt poręczy zakłada maksymalne bezpieczeństwo dla personelu i pacjenta. Niezależnie od pozycji, poręcze łóżka spełniają standardy medyczne i zawsze mają
odstęp, niezbędny dla uniknięcia przytrzaśnięcia palców lub dłoni.

Panel centralny z blokadą funkcji
Możesz pozostawić kontrolę nad pozycjami łóżka pacjentowi! Nawet gdy zmiana niektórych ustawień nie jest zalecana, możesz zablokować niektóre z funkcji, które
udostępnia mu panel w poręczy bocznej.

TYLKO 35% SZPITALI SPEŁNIA STANDARDY WYGODY I BEZPIECZEŃSTWA1
Łóżko Famed Nexo stworzyliśmy, aby umożliwić placówkom poprawę standardów i szybko podnieść te statystyki

Mimo, iż statystyki są coraz lepsze (w roku 2015 wskaźnik wynosił 26%), wciąż aż 35% badanych szpitali nie spełnia
standardów, określonych przez niezależną organizację czuwającą nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów Leapfrog.
Standardy obejmują przede wszystkim:
• procent pacjentów, którzy doznają w szpitalu odleżyn,
• procent pacjentów, którym przytrafił się upadek z łóżka lub inny incydent medyczny.
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Leże z HPL, przezierne dla promieni RTG

Uchwyt zwalniający poręcz qDrop™

Panel dla personelu (opcja)

Panel dla pacjenta (opcja)
Konstrukcja pokryta lakierem z dodatkami antybakteryjnymi

Wskaźnik przechyłu łóżka

Wklejka do personalizacji łóżka

Panel centralny

Demontowalne wypełnienia leża
Łatwo demontowalne szczyty

Uchwyt na stojak kroplówki lub uchwyt ręki

Odbojniki

Pilot przewodowy

Haczyki na woreczki

Uchwyt blokady wydłużania leża
Dźwignia CPR
Bateria zapewniająca zasilanie awaryjne
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Centralna blokada kół

Koła z osłoną tworzywową (opcja)

EKONOMIA

Tworząc łóżko Nexo chcieliśmy ofiarować pacjentom wygodę oraz bezpieczeństwo. Placówce zaś - sprzęt
niezawodny, łatwy w obsłudze i opłacalny - chcemy, abyś mógł pozwolić sobie na więcej.
Krótszy czas dezynfekcji
Wprowadziliśmy demontowalne wypełnienie leża, schowaliśmy kable połączeniowe i zaślepiliśmy otwory technologiczne, aby pracownicy spędzali mniej czas na
dezynfekcji łóżka Nexo.

Poprawa bezpieczeństwa bakteriologicznego
Mniej zakamarków, do których może się dostać zabrudzenie oraz tworzywa w technologii pSilver™ pomagają szpitalowi walczyć z ryzykiem zakażenia.

Niskie koszty serwisu
Famed Nexo to wyrób legendy wyrobów medycznych - fabryki w Żywcu. Polski produkt to także polski serwis - z dekadami doświadczenia i krótkim czasem reakcji.
Ponadto Nexo powstało właśnie przy udziale naszych serwisantów - dlatego wiele czynności serwisowych wykonujemy w maksymalnie prosty i szybki sposób.

Legendarna jakość
W Żywcu produkujemy sprzęt medyczny od 70 lat. Wielu naszych pracowników posiada kilkadziesiąt lat doświadczenia, które obecnie przekazuje młodej kadrze
specjalistów. Nowoczesny park maszyn połączony z tradycją i dziesiątkami lat doświadczenia od zawsze gwarantuje najwyższą jakość.

Więcej łóżek dla Twojej placówki
Nexo spełni potrzebę poprawy wygody pacjenta, nie narażając szpitala na spadek bezpieczeństwa oraz umożliwi zakup większej liczby łóżek, przekładając to na
zwiększenie rentowności placówki.
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PORĘCZE I SZCZYTY SOFTDROP™

Najbardziej funkcjonalna i najpopularniejsza wersja łóżka Famed Nexo obejmuje poręcze na całej długości
w systemie SoftDrop™.
Bezpieczeństwo
Dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z mechanizmem spowalniania, po zwolnieniu blokady poręczy opada ona do swojego dolnego położenia w sposób
kontrolowany. Opadająca poręcz nie wyrządzi żadnej szkody pacjentowi oraz personelowi szpitala. Wszystkie odstępy pomiędzy poręczami oraz szczytami zachowują
bezpieczną, stałą odległość i nie pozwalają na przypadkowe uszkodzenie kończyn.

Płynny, cichy ruch
Sprężyna gazowa z mechanizmem spowalniania zapobiega uderzeniu o elementy konstrukcyjne łóżka. Dzięki systemowi SoftDrop™ ruch poręczy jest płynny i cichy,
zapewniając spokój pacjentowi w czasie jego rekonwalescencji.

Ergonomia
Ruch poręczy w dół zainicjować możemy jedną ręką. Wybór rozwiązania SoftDrop™ pozwala na oszczędność miejsca po bokach łóżka, gdyż poręcz chowa się
maksymalnie blisko jego ramy.
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WARIANTY PORĘCZY I SZCZYTÓW
Poręcze na całej długości SoftDrop™, dzielone, bez sterowania - model PB-30.0 lub ze
sterowaniem (opcja) - model PB-30.01

Poręcze qDrop™ na 3/4 długości, dzielone, bez sterowania - model PB-26.01 lub ze
sterowaniem (opcja) - model PB-26.0

Poręcz lakierowana (opcja) - model PB-15
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MNOGOŚĆ POZYCJI

Pozycja Trendelenburga

Przechył ten osiąga maksymalną wartość 16°,
jest szczególnie przydatny w przypadku utraty
przytomności, stosowany jest także w celu drenażu,
ułatwiając usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych.

Pozycja anty-Trendelenburga

Przechył ten osiąga maksymalną wartość 17°,
jest szczególnie przydatny podczas wykonywania
zabiegów w obszarze głowy i szyi.

Pozycja krzesła kardiologicznego

Stosowana jest przy dużej duszności, ponieważ w tej pozycji
klatka piersiowa jest wolna od ucisku.

Pozycja Fowlera

Poprawia oddychanie i utlenienie, może być również
stosowana w przypadku karmienia pacjenta przez
rurkę.

Pozycja najniższa

Łóżko opuszcza się na 41 cm, co w połączeniu z
poręczami opuszczanymi poniżej leża, zapewnia
bardzo komfortowe i bezpieczne wchodzenie i
schodzenie z łóżka.
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Funkcjonalność
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Panel centralny PL-63.34

Pilot przewodowy PL-63.41

Panel pacjenta w poręczy PB-26.01 (opcja)

Koła z obudową tworzywową o średnicy 150 mm

Piąte koło (opcja)

Koło kierunkowe do jazdy na wprost

Wydłużanie leża (200 / 260 mm)

Dźwignia CPR

Szybko demontowalne szczyty

Akcesoria

Uchwyt na stojak kroplówki lub uchwytu ręki

Haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych

Dodatkowy materac MC-45.0 do wydłużonego leża
(opcja)

Półka na pościel (PL-68.1) (opcja)

Wskaźniki nachylenia leża (PL-24.3) oraz oparcia
pleców (PL-24.1) (opcja)

Półka pod monitor (WL-63.2) (opcja)
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Technologie stosowane w produkcie
pSilver™

kg

Wszystkie elementy plastikowe oraz z tworzywa ABS, wykonano przy użyciu technologii pSilver™. Prefabrykat z nanocząsteczkami srebra, którego używamy w procesie
produkcji tworzyw, zapewnia skuteczną ochronę bakteriostatyczną. Użycie technologii
pSilver™ w miejscach, których pacjent najczęściej dotyka, ogranicza rozmnażanie się
groźnych bakterii, grzybów czy wirusów. pSilver™ to także proces obróbki elementów
tworzywowych, zapewniający gładką powierzchnię, której faktura utrudnia gromadzenie zanieczyszczeń. Wszystkie elementy tworzywowe powstają w naszym zakładzie, pod
nadzorem laboratorium.

17°

fCharge™

kg
kg

Wszystkie ogniwa, które zasilają produkty Famed Żywiec wybierane są u sprawdzonego
dostawcy, z którym współpracujemy od wielu lat. Każde ogniwo fCharge™ przechodzi
kontrolę w firmie zewnętrznej, następnie trafia na wielokrotne testy do kilku wydziałów
technologicznych naszej fabryki. Wbudowana w produkty ładowarka z technologią szybkiego ładowania fCharge™, pozwala szybko dostarczyć ogniwom niezbędnej ilości prądu do przeprowadzenia regulacji. Wysoka liczba gwarantowanych cykli pracy, zapewnia
bezpieczeństwo w przypadku utraty zasilania w szpitalu.

16°

qDrop™
qDrop™ to ergonomiczne uchwyty poręczy bocznych, które obsłużyć możesz jedną
ręką. Zaprojektowane zostały z myślą o anatomii ludzkiej dłoni – umożliwiają wygodne
użytkowanie zarówno kobietom o drobnych dłoniach, jak i mężczyznom posiadającym
grubsze palce. qDrop™ to także prosty w działaniu mechanizm, który jest trwały i umożliwia opuszczenie poręczy przy użyciu tylko jednej ręki. Oferuje więc wygodną obsługę
np. podczas przenoszenia pościeli, kroplówek itp.

SoftDrop™
System SoftDrop™ to bezpieczeństwo i komfort przy obsłudze łóżka szpitalnego marki
Famed Żywiec. Dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z mechanizmem spowalniania,
po zwolnieniu blokady poręczy opada ona do swojego dolnego położenia w sposób kontrolowany. Dzięki temu ruch jest płynny, cichy oraz bezpieczny dla pacjenta. Sam ruch
poręczy w dół zainicjować możemy jedną ręką. Wybór rozwiązania SoftDrop™ pozwala
na oszczędność miejsca po bokach łóżka, gdyż poręcz chowa się maksymalnie blisko
jego ramy.
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410 - 840 mm

Dane techniczne

NEXO

v. SoftDrop™

2280 mm (+ 200 mm wydłużenia leża)

2150 mm (+ 260 mm wydłużenia leża)

Szerokość zewnętrzna (z poręczami)

965 mm

990 mm

Szerokość wewnętrzna (między poręczami)

890 mm

885 mm

Minimalna wysokość leża

410 mm

410 mm

Maksymalna wysokość leża

840 mm

840 mm

Maksymalny kąt uniesienia oparcia pleców

70°

70°

Maksymalny kąt uniesienia segmentu udowego

40°

40°

Przechył Trendelenburga

16°

16°

Pozycja anty-Trendelenburga

17°

17°

Autoregresja oparcia pleców

120 mm

120 mm

Autoregresja segmentu uda

45 mm

45 mm

Całkowita autoregresja

165 mm

165 mm

120 / 150 mm

120 / 140 mm

150 x 1500 mm

150 x 1500 mm

150 mm

150 mm

B

B

IP-X4

IP-X4

250 kg

250 kg

Długość

Dopuszczalna grubość materaca
Prześwit pod podwoziem (wys. x dł.)
Średnica kół
Typ części aplikacyjnej
Stopień ochrony (kod IP według standardu IEC 60529)

HOSPITAL-ACQUIRED CONDITIONS, DATA BY HOSPITAL ON NATIONALLY STANDARDIZED METRICS - The
Leapfrog Group
1

Maksymalne obciążenie
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Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec
Poland
Biuro:
tel.: +48 33 866 63 08
fax: +48 33 475 58 90
sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl
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Edycja 30/2018/05/3. Famed Żywiec zastrzega możliwość modyfikacji wyrobu i specyfikacji w ramach
postępu technicznego. Wszystkie ilustracje, parametry oraz zdjęcia wykorzystane w tym materiale, są
użyte tylko w celach pokazowych i mogą nie oddawać gotowego produktu.
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Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC
dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

