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Citadel מערכת טיפולית

Citadel®
מערכת משולבת למטופלים בעלי תלות גבוהה
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פתרונות ניידות לטיפול נמרץ 

תכונות משטח תמיכה מתקדמות ומפרקים רב תכליתיים של מסגרת המיטה מספקים סביבה גמישה המסייעת 
לתמיכה בשיקום במיטה וישיבה על קצה המיטה למטופלים שמסוגלים לעשות זאת.

המערכת הטיפולית Citadel*, הבנויה על בסיס פלטפורמה אוניברסלית 

ומיועדת למעבר ממערכת לא משולבת למערכת משולבת, מספקת טיפול 

גמיש במטופלים לבתי חולים הדורשים בטיחות, ביטחון ויעילות ממסגרות 

המיטה והמזרנים הטיפוליים שלהם ביחידות טיפול נמרץ, גריאטריה וסיעוד 

רפואי-כירורגי.

מערכת טיפולית

מערכת אחת. מספר רמות חדות.
מסגרת המיטה היא מרכז הטיפול במהלך שהות המטופלים בבית 

החולים. זהו כלי חיוני שיכול לסייע בקידום השיקום תוך סיוע 
בהפחתת פציעות המטופלים או המטפלים. גם מסגרת המיטה וגם 
המזרן חייבים לעבוד בהרמוניה בבית החולים וברמות חדות שונות, 

על מנת לספק תמיכה למטופלים ולאנשי המקצוע המשתמשים בהם. 
 Citadel תוכננה ונוצרה למטרה זו.

תגובתי

פעיל

AtmosAir 9000      AtmosAir 9000A C100    
 

 
  Auto Logic 200  

          C200                            Nimbus 4
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 יחידות גריאטריה 
וסיעוד רפואי-כירורגי

 יחידות
טיפול נמרץ

 מזרנים טיפוליים ממונעים מציעים טיפול הסתגלותי למטופלים 
בסיכון גבוה.

 C100 מערכת טיפולית
לחץ נמוך קבוע  •

הגדרות לחץ מתכווננות בכל אחד מארבעת האזורים  •
סיבוב ואחיזה של המטופל  •

שרוול רנטגן  •

 C200 מערכת טיפולית
 היתרונות של C100, עם תכונות נוספות למטופלים עם 

ניידות מוגבלת עד אפסית:
פעימות )Pulsation( וטיפול בלחץ לסירוגין  •

סיבוב 20° מתמשך המסייע למטפל לשנות את מיקום או תנוחת   •
המטופל

 AtmosAir® 9000
נוחות מירבית  •

מערכת החלפת מזרן  •
למניעה או טיפול בפגעי עור  •

TMטכנולוגיה מתכווננת באופן עצמי  •

 Skin IQ®

כיסויי מזרן ממונעים  •
משפחת מוצרי Skin IQ הם כיסויי מזרן מונעים המשתמשים   •

בטכנולוגיית זרימת אוויר שלילית )NAT( העדכנית ביותר כדי 
לשאוב עודף לחות מהעור/המשטח לצורך ניהול מיקרו אקלים.

מזרנים טיפוליים לא ממונעים מספקים טיפול במטופלים בסיכון 
בינוני עד גבוה עם ניידות גבוהה יותר.

בחירת משטח תמיכה
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גמישות בעלות משתלמת

Citadel המערכת הטיפולית 
מציעה תכונות ליבה של מסגרת 

המיטה  שניתן למצוא ביחידות 
גריאטריה, סיעוד רפואי-כירורגי 

וטיפול נמרץ
המטפל מקבל את החופש לבחור את מערכת הטיפול הטובה ביותר 
עבור מטופליו, ויודע בלב שקט שמסגרת המיטה תוכל לסייע ולתמוך 

בצרכי הבסיס של המטופל.

עיצוב פתוח שיתאים לכל מזרן*
המבנה הפתוח של מסגרת מיטת Citadel מאפשר שימוש במזרני 

Arjo, יחד עם מזרנים קיימים בבעלות בית החולים שלכם*. 

* השתמש תמיד במזרן בגודל והסוג הנכונים. מזרנים לא תואמים עלולים לגרום לסכנות. עיינו ב-IFU לקבלת הנחיות ספציפיות לגבי תאימות למזרנים.

 Citadel המערכת הטיפולית

מיועדת להציע לבתי חולים פתרון 

מסגרת מיטה במחיר סביר, 

העונה על צרכי העור והניידות 

של המטופל, וללא תלות במיקומו 

בתוך בית החולים.
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מכיל תכונות בטיחות. תמיד.
Arjo מאמינה שיש לספק לכל מטופל ולכל מטפל את היתרון של תכונות הבטיחות העיקריות.

בכך שאנו כוללים תכונות אלו בכל מערכות הטיפול שביה"ח משתמש בהן, אנו מבטיחים כי תכונת 
הבטיחות נמצאת שם תמיד כשהמטופל זקוק לה.

שילוב בגובה נמוך נותן עדיפות 
לבטיחות וניוד

לרוב לא רואים מערכות טיפול משולבות במערכות מיטה שמגיעות 
לגבהים נמוכים. מערכת מסגרת המיטה Citadel היא יוצאת דופן, 
מה שמעניק למטפלים ולמטופלים יתרון רב כאשר הם מתחילים 

בפעילויות ניידות.

 יתרונות שרק מערכת משולבת 
יכולה לספק  

שילוב מספק תקשורת בין מערכת מסגרת המיטה לבין המערכת 
הטיפולית המספקת:

 לחצן החייאה אחד אשר מכניס את המזרן ואת המסגרת •
למצב החייאה בו זמנית

איזון לחץ אוטומטי באזור המושב כאשר ראש המיטה מכוונן •

הגבלת זווית הסיבוב כאשר ראש המיטה עולה על 30 מעלות •

הגבלת סיבוב כאשר מורידים את אחד או יותר ממעקי הצד •

בנוסף, המערכת הטיפולית המשולבת ומסגרת המיטה מציעות 
עיצוב מזרן ומסגרת בהתאמה אישית כדי למנוע סיכוני לכידה 

הנובעים משימוש במסגרת ומזרון משני ספקים שונים.

כל מערכת מסגרת מיטה של Arjo מביאה עמה סט של 
יתרונות בטיחות מובנים:

הודעה על תנועת המטופל דרך מערכת איתור תנועות מטופל   •
VariZone

הרצפה לאורך צידי המיטה מוארת בתאורת לילה   •

על מנת לסייע במניעת לכידת חפצים או איברים מתחת למסגרת   •
המיטה, מערכת למניעת לכידה של Citadel באה עם אפשרות 

.SafeSet® למערכת התראה חזותית

מערכת למניעת לכידהאור לילה

SafeSet
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יעילות היא הסטנדרט
 ,Arjo היא חלק מסדרת מיטות Citadel המערכת הטיפולית

והיא מבוססת על עיצוב ליבה, הבנוי על בסיס פלטפורמה 

אוניברסלית.

לא משנה איזו מסגרת מיטה נבחרה לבית החולים שלכם, אתם 
יכולים להיות בטוחים כי כל מערכת מבוססת על עיצוב עקבי, 

המסייע לכם לספק למטופליכם את הטיפול האידיאלי.

 CITADEL

מסגרת מיטה

 CITADEL PLUS

מערכת מיטה בריאטרית

 ENTERPRISE®

מסגרת מיטה

60%
עד

פחות
מאמץ

כשהולכים
בעליה1

כשיורדים
בירידה1

פחות
מאמץ

עד

70%

IndiGo הוא הגלגל החמישי הממונע המאפשר הובלה והעברה 
קלות יותר לכל מטפל עם נגיעה אחת בלבד - לבטיחות ופשטות. 

IndiGo תמיד זמין ומובנה ישירות אל תוך מיטת Citadel או 
Enterprise שלכם, כך שרק דבר אחד משתנה ביום של המטפל: 

כמות העבודה הנדרשת בכדי להזיז את המיטה.

Arjo.com/indigo :IndiGo למידע נוסף על

360°

360°
– לשימוש מכל

מיקום סביב
המיטה

 אופציונלי: זמין כעת עם טכנולוגיית 
סיוע הנעה אינטואיטיבית



כושר תמרון ובטיחות
כל מסגרות המיטה של Arjo מעוצבות בצורה קלת-משקל וקלה 
לתמרון. הן מגיעות גם עם מאפייני בטיחות סטנדרטיים ולוחות 

בקרה, מה שהופך את תהליך הטיפול לבטוח הרבה יותר.

בקרת זיהום מעשית
 הרכיבים הנגישים באופן פתוח מאפשרים 

ניקוי וחיטוי קלים.

תחזוקה קלה יותר
עיצוב הליבה המשותף לכל סדרת מסגרות מיטות רפואיות הופך את 

הדרכת התחזוקה ומלאי הרכיבים לקל יותר מאי פעם.

אתם יכולים לבחור את המוצרים על פי הערך שהם מציעים. עם זאת, לפעמים מבינים את התועלת האמיתית של ערך 
 Arjo .זה רק כשאתם מסתכלים מעבר למוצרים... זה קשור גם לחברה וכיצד הם תומכים בצרכים שלכם ושל בית החולים

מציעה את הדברים הבאים כדי להקל על חייכם:

הכול בשביל להקל על חייכם

תמיכה רפואית
 תמיכה קלינית כדי לוודא 

 כי המוצרים הנכונים נבחרים עבור 
המטופלים.

ידע טיפולי
בחירת שותף עם היסטוריה ארוכה 

ומוצלחת בענף הטיפול היא החלטה 
חשובה.
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מיקוד רפואי
לספק יתרונות רפואיים למטופלים

להיות קלה ופשוטה לשימוש

מיקוד בטיחותי
לספק סביבה בטוחה למטופל

להפחית כל סיכון פציעה של אנשי הצוות

מיקוד בקרת זיהום
להיות נגישה ופתוחה לניקוי קל

מיקוד תחזוקה
להיות קלה לשירות ולתחזוקה

להיות חזקה, עמידה ובעלת חיים ארוכים

Arjo.A00101.1.0.IL.HE

אוקטובר 2019 יש להשתמש אך ורק בחלקים המיוצרים על ידי Arjo, אשר נוצרו במיוחד למטרותיהם, עם ציוד ומוצרים תוצרת Arjo. המדיניות שלנו היא פיתוח מתמיד, לכן אנו 

© Arjo, 2019 .Arjo שומרים את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים ללא הודעה מראש. הסמלים ® ו-™ מציינים מוצרים בעלי סימנים מסחריים השייכים לקבוצת

ב-Arjo אנו מחויבים לשיפור חיי היומיום של אנשים הסובלים מניידות מוגבלת ואתגרי בריאות הקשורים לגיל. עם מוצרים ופתרונות המבטיחים טיפול ארגונומי במטופלים, היגיינה 

 אישית, חיטוי, אבחון, ומניעה יעילה של פצעי לחץ ופקקת ורידים תסחיפית, אנו עוזרים לאנשי מקצוע במסגרות וסביבות טיפול שונות להעלות את הרמה של טיפול בטוח ומכובד. 

כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים תוך חשיבה על האנשים.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.com

 Arjo פלטפורמת המיטה הרפואית האוניברסלית של
מיועדת לחיים, לבחירה, לערך.

אנו מאמינים כי מיטת בית חולים טובה צריכה:

Citadel ומערכת טיפולית Citadel מתייחס לשילוב בין מסגרת המיטה הרפואית Citadel המערכת הטיפולית*

הפניות:

.Cohen, M. et al. )2010( PHAMA Patient Handling And Movement Assessment. The Facility Guidelines Institute .1

Citadel™ Plus Video

Bariatric hospital bed

Enterprise® Range Video

Low and medium acuity beds

IndiGo™ Video

Intuitive Drive Assist 

Citadel® Video

High acuity bed

References: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure 

ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals 

across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.
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Arjo medical beds are designed 
for life, choice, and value

Our medical bed range has been independently tested by the 
globally renowned organisation UL, to certify that it is compliant
with the latest stability, dimensional and safety requirements of 
the IEC60601-2-52 Standard.

Scan the QR code to view the demonstration video
Just point your smartphone camera at the QR code.
(Android phones might need a QR reader app).
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