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Funkcinė slaugos lova, mod. Medley Ergo, su mediniais 
šoneliais 

Prekės kodas: 1568667-0152 
 
 

 
 

Mažesnė trintis ir šlytis 
Optimalaus lovadugnio sekcijų ilgis 
parinktas atsižvelgiant į 
antropometrinius matavimus ir 
įvertinus odos spaudimąsi su 
liečiamuoju paviršiumi, todėl 
pacientui: 
� patogiau sėdėti lovoje; 
� sumažinama trintis ir šlytis ; 
� sumažinamas slydimas žemyn 

keičiant lovadugnio sekcijų 
padėtį; 

� optimalesnė padėtis mažesnio 
ūgio ir/arba nesąmoningiems 
pacientams. 

 

 
 

Dvi lovos aukščio padėtys: 
1. 33-73 cm 
2. 40-80 cm 

Ergonomiškas ir universaliai 
pritaikomas lovos dizainas leidžia 
nusistatyti patogų lovos aukštį tiek 
pacientui, tiek slaugytojui. Unikalus 
lovos dizaino elementas – lovugalis, 
turintis dvi aukščio padėtis, į kurias 
lengvai fiksuojamas lovadugnio 
rėmas. 

 

 
 

Patogus transportavimas 
Lova lengvai sulankstoma ir 
naudojant specialias 
transportavimui skirtas įvores gali 
būti saugiai ir patogiai 
transportuojama. Nereikia jokių 
įrankių montavimui. 

Atitinka standarto IEC 60601-2-52  
reikalavimus, privalomus visoms 

medicinoje naudojamoms lovoms. 
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Naujas medicinoje naudojamoms lovoms taikomas standartas IEC 60601-2-52 
 
Standartas IEC 60601-2-52 nuo 2013 m. balandžio 1d. yra privalomas visoms medicinoje naudojamoms lovoms Europos 
šalyse įskaitant ir Lietuvą. Visos gamintojo INVACARE funkcinės slaugos lovos atitinka standarto IEC 60601-2-
52 reikalavimus ir yra ypač saugios ligoniams. 
 
Kokie pagrindiniai reikalavimai nurodomi naujajame IEC 60601-2-52 standarte medicinoje naudojamoms 
lovoms? 
 

1. Lovos šoninių turėklų išmatavimai ir tarpų dydis tarp lovos ir 
šoninio turėklo nustatyti įvertinus vidutinio suaugusio vyro ir 
moters galvos, kaklo ir krūtinės dydį. 

 

2. Šoniniai lovos turėklai turi atlaikyti 250N jėgą tarp išilginių 
šoninių turėklų grotelių ir lovos rėmo. Senesniuose 
standartuose buvo reikalaujama 30N. 

 

3. Medicininių slaugos lovų naudojimo instrukcijose turi būti 
nurodytas čiužinio aukštis, tinkamas naudoti su lova, kad būtų 
išvengta rizikos, jog pacientas įstrigs tarp čiužinio ir šoninio 
turėklo.  

4. Šoninių lovos turėklų fiksavimo mechanizmas privalo būti 
tvirtesnis ir atlaikyti 30 tūkstančių bandymų ciklą (aukštyn-
žemyn). 

  

5. Ant lovos rėmo turi būti nurodyta tiek saugi darbinė apkrova 
(angl. SWL), tiek maksimalus naudotojo svoris. 

 

6. Lovos gulimoji dalis ant, kurios dedamas čiužinys, 
turi išlaikyti du stabilumo įvertinimo bandymus, kad 
būtų užtikrintas maksimalus saugumas pacientui. 

 

7. Visos motorinės sistemos privalo būti išbandytos pagal EMC ir EMV bandymus. 

 



 
www.teida.lt 

UAB „TEIDA“, Karaliaus Mindaugo pr. 16/Druskininkų g. 1, Kaunas, tel. 8 37 323576, info@teida.lt 

Parduotuvės „Sveikatos reikmenys“ Vilniuje: A. Vivulskio g. 18 Kaune: Birštono g. 12/Puodžių g. 2 Klaipėdoje: S. Daukanto g. 2 
  

Parduotuvių darbo laikas: I-V 9 – 18 val.     Nemokama linija: 8 800 00899 
 

 
 
Savybės 
 

 
 

  
Pasikėlimo rankena Pakeliami/nuleidžiami 

apsauginiai šoneliai 
Patogus valdymo 

pultelis 
Transportavimui skirtos 

įvorės 
 
 
Techninės charakteristikos 
 
 

      
Išorinis 1020 mm 
Vidinis 900 mm 

 

Išorinis 2240 mm 
Vidinis 2080 mm 

400-800 mm 
330 – 730 mm 

800-230-300-670 mm 0-70° 0-24° 

     

     
0-11° 11° 64 kg Saugi darbinė apkrova 180 kg 

Maksimalus vartotojo svoris 145 kg 
17 kg sunkiausia 

lovos dalis 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

UAB „Teida“ atstovauja funkcinių slaugos lovų gamintoją INVACARE nuo 1998 metų Lietuvoje. 

 
Atliekamas garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.

 
 


