
WYKONANE W NIEMCZECH OD PONAD 100 LAT. 
DEDYKOWANE DO GODNEJ OPIEKI.

S 964 Łóżko szpitalne



2 Völker S 964 Łóżko szpitalne

Każda osoba ma prawo być traktowana z szacunkiem i 
godnością. Zwłaszcza ludzie potrzebujący opieki.
Myślimy, rozwijamy i produkujemy mając to na uwadze.
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Nowy standard dla łóżek szpitalnych Völker S 964:

→ Niska wysokość łóżka ok. 29 cm. Znacznie zmniejsza obrażenia w przypadku 

upadku.

→ Wysokość łóżka można regulować do 89 cm. Umożliwia opiekunom przyjęcie 

ergonomicznej pozycji roboczej.

→ Podział pałąka z regulowaną wysokością. Przesuwa się z regulowaną powierzchnią 

leża.

→ Innowacyjny system mikrostymulacji Völker MiS®. Dla zwiększenia komfortu 

pacjenta i lepszego snu.

Produkowane w Niem-

czech od ponad 100 lat. 

Dedykowany do godnej 

opieki. Zgodnie z tą za-

sadą Völker opracowuje i 

produkuje łóżka szpitalne, 

które pozwalają pacjentom 

czuć się komfortowo i 

wyzdrowieć w pełni, jak to 

możliwe. Dzięki obszernej 

funkcjonalności nasze 

łóżka są wystarczająco 

uniwersalne dla każdego 

środowiska opieki 

zdrowotnej, a ich wygląd 

zapewnia każdemu 

pokojowi pacjenta 

wyjątkowo komfortową 

atmosferę sprzyjającą 

regeneracji.

Nasze łóżka łączą formę i 

funkcję, aby zaspokoić po-

trzeby zarówno pacjentów, 

jak i opiekunów.

Nasz proces produkcyjny w 

Niemczech zapewnia 

najwyższą jakość i 

standardy przetwarzania 

wszystkich naszych łóżek. 

Dzięki intensywnemu 

doradztwu (nawet po za-

kupie), szybkiej obsłudze 

logistycznej i technicznej 

oraz zaawansowanym 

możliwościom szkoleniow-

ym, oferujemy naszym kli-

entom wiele przydatnych 

dodatkowych usług.

Dzięki temu można usprawnić 

proces opieki, zmniejszyć 

koszty monitorowania i zwięk-

szyć zadowolenie opiekuna - 

nie wspominając już o dawaniu 

więcej czasu na zapewnienie 

godnej opieki.

Völker S 964 jest wyraźnym 

wyrazem naszej filozofii. Jako 

łóżko szpitalne oferuje cztery 

opisane poniżej funkcje, a 

także ustanawia nowy standard 

łóżek szpitalnych, który jest 

doceniany zarówno przez 

pacjentów, jak i opiekunów.

Völker S 964.  
Innowacja w prawdziwej tradycji Völkera.
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Atrakcyjny wygląd i imponująca funkcjonalność. 

W każdym pokoju. Völker S 964.

Völker S 964 podąża za wyjątkowym 

projektem Völkera w zakresie opieki 

zdrowotnej.  Zapewnia każdemu pokojowi 

pacjenta wyjątkowo domową

atmosferę. Jest to ważny czynnik w 

promowaniu dobrego samopoczucia i 

zachęcaniu do szybkiego powrotu do 

zdrowia.
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Attractive appearance and impressive 
functionality. In any room. Völker S 964.

Völker S 964 został zaprojektowany tak, 

aby idealnie pasował do wszystkich 

typowych zastosowań klinicznych. 

Zapewnia również, że Twój szpital 

zachowuje

atrakcyjny wygląd. Twoja praca również 

skorzysta na zaletach nowego Völkera              

S 964.
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Opatentowany system szyn bocznych Völker charak-

teryzuje się wyjątkową wszechstronnością. Składa się z 

oddzielnych elementów, które są podzielone po obu 

stronach i można je dostosować do jednego lub dwóch 

poziomów. Dzięki temu pacjenci czują się odpowiednio 

chronieni przed przypadkowym wypadnięciem z łóżka. 

Ponieważ szyny są bardzo wszechstronne i solidne, 

mogą również pomóc w mobilizacji.

Elementy boczne są bezpośrednio zintegrowane z powi-

erzchnią leża. Szyny przy głowie i stopie poruszają się 

wraz z łóżkiem, gdy jest regulowane.

System szyn bocznych Völker spełnia profesjonalny 

standard zapobiegania upadkom. Każdy element jest 

wyjątkowo wytrzymały i nie można go odpiąć pod 

obciążeniem. To sprawia, że jest to idealna pomoc dla 

pacjenta, gdy opuszcza łóżko z boku i zapewnia 

bezpieczne wsparcie podczas próby chodzenia.

Ułatwia orientację w nocy. Sterowany za pomocą 

ręcznego pilota.

Opatentowany system szyn bocznych 
Völker.

Zorientowany. Światło pod łóżkiem.

Opatentowany system mikrostymulacji 

Völker MiS® oparty jest na zasadach 

neuronauki. Wykrywa nawet niewielkie 

ruchy wykonywane przez pacjenta. Powi-

erzchnia leża następnie podaje je z 

powrotem przez materac i do ciała 

pacjenta jako bodźce dotykowe. Ta ciągła 

informacja zwrotna zwiększa percepcję 

ciała pacjenta i wspomaga ruch i krążenie 

krwi w skórze. Komfort poprawia się, gdy 

pacjent śpi lub leży w pozycji leżącej, 

zwiększa się mobilność i zmniejsza się 

ryzyko odleżyn.

Wygodny. System mikrostymulacji Völker MiS®.
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Zagraj bezpiecznie w serwisie Völker.

Völker Service maksymal-

izuje zwrot z inwestycji w 

łóżka Völker. Nasz zespół 

serwisowy przejmie 

również odpow-iedzialność 

za dużą ilość pracy i 

wymagań wynika-jących z 

niemieckiej ustawy o 

urządzeniach medycznych 

i innych przepisów.

Wszyscy nasi technicy 

serwisowi są wykwalifiko-

wanymi i

doświadczonymi test-

erami, którzy doskonale 

znają urządzenia 

medyczne, które 

kontrolują. Będą 

skrupulatnie testować i 

serwisować łóżka, 

przestrzegając wszy-

stkich wymogów pra-

wnych.

Wszelkie wady są za-

zwyczaj ustalane na-

tychmiast, a zatem po op-

tymalnym koszcie.

Völker Service dodatkowo 

sporządza szczegółową doku-

mentację prawną i sprawdza 

wszystkie zapisy, aby upewnić 

się, że są kompletne.

Chętnie omówimy, które opcje 

serwisowe Völker najlepiej 

odpowiadają Twoim po-

trzebom. Po prostu skontaktuj 

się z nami.

Völker S 964. Starannie zaprojektowany w najmniejszych szczegółach.

→ Regulowana wysokość łóżka od ok. 29 cm do ok. 89 cm, w zależności

  na konfiguracji.

→ Opcjonalnie dostępna powierzchnia leża o szerokości 100 cm.

→ Bezpieczne obciążenie 270 kg

→ Model S 964 W, odpowiedni do stosowania w systemie myjącym, 

dostępny od 2018 roku.

1.  Adaptery na pręt infuzyjny od strony głowy i nóg  po obu 

stronach łóżka

2. Szyny boczne o podwójnej wysokości, podzielone na 

dwa elementy

3. Poziome odbojniki na wszystkich czterech krawędziach 

łóżka

4. Miernik kąta po obu stronach*

5. Kompensacja materaca

6. Pilot ręczny

7. W pełni zdejmowana powierzchnia do leżenia

Powierzchnia do leżenia w czterech częściach, regulowana 

w nieskończoność; z panelami Völker MiS® lub HPL *

8. Szyny akcesoryjne po obu stronach *

9. Światło pod łóżkiem *

10. Podwójne kółka *

11.Panel pielęgniarki w schowku na pościel *

12. Gniazda Plug & Play: Działające elementy sterujące 

można łatwo przenosić od prawej do lewej

13. Przedłużenie łóżka *

14. Alarm hamulca *

* Opcjonalnie dostępny
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Völker zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do projektu, specyfikacji i 

modeli bez uprzedniego powiadomienia. Produkty mogą się nieznacznie różnić 

od kolorów pokazanych tutaj. Z zastrzeżeniem błędów drukowania. Wszystkie 

informacje są niewiążące.

Nie wszystkie produkty / opcje są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać 

więcej informacji na temat naszych produktów lub usług, skontaktuj się z 

lokalnym przedstawicielem Völker lub odwiedź naszą stronę internetową.

©2018 Völker | Wszelkie prawa zastrzeżone


