
Invacare®  Medley  ® Ergo Range

Medley Ergo: spełni wszystkie Twoje potrzeby  
Szeroki wybór łóżek Medley Ergo firmy  Invacare to idealne połączenie oszczędności,
funkcjonalności i jakości. Podział na 4 części podłoża łóżka wyściełanego materacem
pozwala na duży zakres  dopasowania wysokości zapewniając użytkownikowi 
idealną pozycję i ogromny komfort. 
Nowo zoptymalizowane podłoże łóżka wyściełane materacem redukuje siły ścinające
oraz siły tarcia, gdy łóżko jest  regulowane, a także chroni ono osobę przed
ześlizgiwaniem się.
Łóżka Medley Ergo Low oferują to samo co Medley Ergo, jednak Medley Ergo Low  
posiada możliwość obniżenia łóżka do 210 mm, zwiększając tym samym 
bezpieczeństwo osób, które mogą z niego wypaść.

Zaufane rozwiązania, ludzie z pasją



Całkowita długość elementów bocznych
Dostępne z drewna lub stali
 pełnej długości szyny boczne.
Drewniane rozsuwane szyny
(150 mm) są również dostępne 

  
   

 2-stopniowa skala 
Szeroki wybór składanych na trzy 
czwarte długości szyn bocznych 
stalowych o różnych wysokościach.
Dopasowane do standardowej jak 
i grubości materaca.
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Opcje i właściwości

Zoptymalizowane wymiary podłoża łóżka 
  wyściełanego materacem

…………………………………………………..
Poszczególne części podłoża łóżka ulepszają
optymalne dopasowanie zgodnie z zaleceniami 
terapeutycznymi i statystyką, które dotyczą
Antropometrii, a także identyfikują miejsca 
najbardziej narażone na ucisk i odleżyny. 
Medley Ergo oferuje:

 
 

  Zwiększenie poczucia komfortu w pozycji 
siedzącej

■

   Redukcja sił ścinających i tarcia powstałych 
w skutek ześlizgiwania się podczas poprawiania 
ułożenia ciała 

  Odpowiednie również dla osób niskich

Łóżka Invacare Medley Ergo zostały specjalnie
zaprojektowane do szybkiego transportu, by
zaspokoić potrzeby przejściowych środowisk 
roboczych w obszarze świadczenia opieki 
społecznej. Mogą one być dostarczane w
zestawie transportowym, co oznacza,że łóżko
może być łatwo przenoszone i montowane. 
Ponadto, każdy montaż można wykonać bez 
użycia narzędzi i bez pomocy specjalistów 
technicznych 

 

Wysokość to żaden problem

Elastyczna konstrukcja Medley Ergo range 
pozwala na montażu łóżka na niewielkiej 
wysokości lub według upodobań, na wyższej 
pozycji, umożliwiając opiekunowi pewien 
zakres wysokości roboczych i wysokości 
transferowych wysokościach dla klienta. 

Jest to ułatwione dzięki unikalnej właściwości 
części końcowej łóżka, która umożliwia 
zamontowanie materaca w górnej i dolnej
pozycji.

Bezpieczeństwo w łóżku i poza
W przypadku osób narażonych na wypadanie z łóżka, możliwe jest
umieszczenie na podłodze składanej maty na i dołączenie jej do łóżka
Medley Ergo Low w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Kod zamówienia: 1494608.

 

Ulepszona funkcjonalność i wydajność

■

■



Dopasuj wygląd Medley Ergo
Wpasowujące się w domowe wnętrze łóżko Medley Ergo Select
jest dostępne również w wersji retro (opcjonalnie).

Zoptymalizowane wymiary podłoża łóżka wyściełanego materacem 
Według pomiarów antropometrycznych, zoptymalizowane wymiary 
łóżka spełniają spełniają wymogi dotyczące wielkości ciała u większej
liczbie osób oraz zmniejszają siły tarcia i ścinające.

Łatwy w transporcie

Łóżka  Medley Ergo są proste 
w montażu i demontażu,
 mogą być transportowane
 przy użyciu zestawów do 
przewozu (opcjonalnie). 

Podwójne pozycje wysokości
 końców  łóżka
Podwójne pozycje wysokości
 końców łóżka Zakres regulacji 
wysokości dla Medley Ergo   to
330-730mm lub 400-800mm, 
a Medley Ergo Low t o 210-610mm 
lub 280-680mm) . 

Medley Ergo Low
Wysokość łóżka Medley Ergo Low  oferuje zwiększone bezpieczeństwo 
dla osób, umożliwiając im tym samym spokojny sen. Łóżko Medley Ergo Low 
jest  usytuowane nisko nad podłogą (210mm wysokości), co w połączeniu 
z materacem położonym na podłogę zmniejsza uszkodzenia spowodowane 
upadkiem. Opiekunowie mają również możliwość podniesienia łóżka do innej,
wygodniejszej wysokości,, gdy jest to konieczne.

Łóżko Medley Ergo Low  ułatwia osobom wejście do łóżka i wyjście z niego,
zapewniając większą niezależność tym, którzy są w stanie sami się przesiadać . 

  

Łóżko Medley Ergo Low  posiada opcję podwójnej regulacji wysokości 
( 210-610 mm lub 280-680 mm), by sprostać potrzebom zwiększonej  
liczby osób. 

Domowy  Styl
Łóżko Medley Ergo Select ma bardzo atrakcyjny i przytulny wygląd. Dostępne
również w stylu retro łóżka, to Medley Ergo lub Medley Ergo Low. Estetycznie 
wyglądający koniec łóżka pasuje idealnie do siłowników i może zostać
 usunięty w dowolnym czasie. 

 

Podnóżki są wyposażone w system Rastofix, aby umożliwić indywidualne 
ustawienie pod nogi. Łóżko Medley Ergo Select można łatwo zdemontować 
i przechowywać za pomocą adaptera transportowego przeznaczonego właśnie 
do przenoszenia i przechowywania.

 

Wysięgnik z trójkątnym uchwtem
Możliwa regulacja wysokości 
i głębokości (opcjonalnie).
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Medley Ergo Low (obniżenie - 21cm)

Medley Ergo Select

Opcje

Opcje i właściwości



Zwiększenie wsparcia
Zestaw uzupełniający 
do zwiększenia długości
materaca do 150 mm.

Mocowania transportowe
Przeznaczone do przechowywania
i łatwego transportu. 

Zgodne z aktualnymi
normami bezpieczeństwa
(o urządzeniach 
elektrycznych) - 
IEC 60601-2-52

W celu sprawdzenia
kompatybilności materaca, 
należy odnieść się 
do instrukcji obsługi 
użytkownika, którą można 
pobrać ze strony:
www.invacare.co.uk.
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Kolor ramy i elementów drewnianych

Jasny szary Buk

Właściwości i opcje

Pilot
Dostępny z lub bez funkcji blokady.

Dane techniczne

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low

0 - 70°
Kąt nachylenia 

zagłówka

0 - 70°
Kąt nachylenia 

zagłówka

Szerokość zewnętrzna: 
1020 mm 

Szerokość wewnętrzna
900 mm

Szerokość wewnętrzna
1020 mm 

Szerokość wewnętrzna
900 mm

Długość zewnętrzna: 
2240 mm

Długość wewnętrzna
2080 mm

Długość zewnętrzna:
2240 mm

Długość wewnętrzna: 
2080 mm

Regulacja
wysokości

400 - 800 mm/ 
330 - 730 mm

Regulacja
wysokości:

280 - 680 mm /  
210 - 610 mm

Wymiary 
materaca:
800-230- 

300-670 mm

Wymiary 
materaca:
800-230- 

300-670 mm

0 - 24°
Kąt nachylenia 
części udowej

0 - 24°
Kąt nachylenia 
części udowej

64 kg

64 kg

kggkgkg

11°
Kąt nachylenia1

11°
Kąt nachylenia1 

0 - 11°
Kąt nachylenia
części łydkowej

0 - 11°
Kąt nachylenia
części łydkowej

Bezpieczne obciążenie 
robocze – ( z ang. – SWL 180 kg)  

Maksymalna waga
użytkownika - 145 kg 

Bezpieczne obciążenie 
robocze-( z ang. – SWL 180 kg) 

Maksymalna waga 
użytkownika - 145 kg 

1/  Ostrzeżenie: ustawienie nachylenia tylko 
 pod nadzorem medycznym.
W razie wystąpienia ryzyka próby regulacji
nachylenia bez nadzoru medycznego, użyć 
blokady ręcznej.

Nota Bene/  
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 
12 lat lub osób o gabarytach 
zbliżonych do 12-letniego dziecka 
i mniejszych.

Najcięższy element
produktu:  
17 kg

Najcięższy element 
produktu:  
17 kg

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low
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Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie informacje podane są uważane 
za poprawne w momencie druku. Invacare 
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji 
produktu bez wcześniejszej konsultacji.
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3 lata na ramę
3 lata na siłownik
2 lata na pilota

Gwarancja

   Łóżko Medley Ergo  firmy Invacare jest częścią programu Safe Patient Handling dotyczącego bezpiecznej obsługi urządzeń.
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