
Kaliteli bakım için ekonomik ve mükemmel bir çözüm

Centuris™ Yatak
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Yüksek standartları 
karşılayan temel 
özellikler

Centuris, 
en yeni uluslararası  

standart olan 
IEC/EN 60601-2-52 ile uyumludur. 

Dünya çapındaki tüm sağlık kuruluşları 
için güvenli, etkili ve rahat bir bakım 
ortamı sunmak yaşamsal önem taşır.

Modern sağlık kuruluşlarının gittikçe artan taleplerini karşılamak amacıyla, 
hastane yataklarının bir dizi temel işlevi yerine getirirken, hastaların ve sağlık 
çalışanlarının güvenliğini sağlaması da gerekir.

Güvenilir ekipmanlara yatırım yapan sağlık kuruluşları da, maliyeti 
yüksek kaza risklerini azaltabilir ve olası davaların önüne geçebilir.  
Bu nedenle Hill-Rom, kaliteden ödün vermeksizin temel özellikleri bir araya 
getirerek optimum değeri sunmak üzere özel olarak tasarlanmış Centuris 
Yatağı gururla sunar.

Centuris, yetişkinlere yönelik hastane yataklarının temel güvenlik 
ve performansına ilişkin en yeni uluslararası standart olan  
IEC/EN 60601-2-52 ile uyumludur. Bu nedenle Centuris Yatağı, güvenlik, 
dayanıklılık ve kullanılabilirliğe ilişkin en yüksek gereksinimleri karşılar.
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Hastalar ve sağlık çalışanları  
için temel güvenlik çözümleri

Centuris Yatağın parçalı yan korkuluklarının dengesi ve ergonomik tasarımı, 
daha güvenli şekilde yatış ve kalkış imkanı tanır. Böylece sağlık çalışanlarının iş 
yükü ve hastanın düşme riski azalır.

Yan korkuluklar, hızlı ve kolay bir hamlede serbest bırakma kolu kullanılarak tek 
el hareketiyle sorunsuz ve hızlı bir şekilde kumanda edilebilen yavaş salınım 
sistemli bir alçaltma mekanizmasına sahiptir. Yan korkuluklar, hastayı rahatsız 
etmeksizin alçaltılır. Günlük kullanım ve acil durumlar için ideal bir özelliktir.

Anında çıkartılabilen yatak başı panosu, entübasyon gibi acil durum 
prosedürleri için hastanın baş kısmına hızlı erişim sağlar.

Centuris; yatağın kendisi, şiltesi ve yan korkulukların yanı sıra serum askılığı 
gibi aksesuarlar arasında da maksimum uyumluluğu sağlayarak hastanın 
sıkışması ve düşmesi ile ilgili riskleri azaltacak şekilde tasarlanmıştır.

Hasta güvenliği, uluslararası güvenlik standardı IEC/EN 60601-2-52 ile tam 
uyumluluk yoluyla büyük ölçüde geliştirilmiş ve garanti altına alınmıştır.

Hasta güvenliği, her sağlık çalışanının başlıca önceliğidir.  
Centuris'in bir dizi özelliği ve ergonomik tasarımı daha güvenli hasta 
mobilizasyonu ve sağlık çalışanı için kolay kullanım olanağı sağlar.

Daha güvenli yatış ve kalkış Hastalara anında erişim

En aza indirilmiş yatak içi sıkışma riski
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Centuris Yatağın parçalı korkulukları, tüm pozisyonlarda tam 
yanal koruma sağlayacak şekilde yatakla birlikte hareket eder. 
Hastalar, güvenliklerinden ödün verilmeksizin en rahat pozisyona 
kolayca getirilebilmektedir.

Düşme riskinin azaltılmasına 
yardımcı olur
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Bakım protokolü uyumluluğu geliştirildi
Baş kısmındaki yan korkuluklar üzerinde bulunan okunması kolay açı 
göstergeleri, yatak başı yüksekliğinin 30°-45° aralığındaki tam açısını 
vurgulayarak sağlık çalışanlarına bakım protokollerini uygulama konusunda 
yardımcı olur.

Ayak kısmındaki yan korkuluk üzerinde bulunan göstergeler, Trendelenburg ve 
Ters-Trendelenburg açılarını gösterir.

Sezgisel kontroller 
Açık şekilde resmedilen simgeler, tüm yatak kontrollerine kolay erişim ve 
sağlık çalışanlarına güvenli çalışma koşulları sağlarken, hastanın pozisyonunun 
değiştirilmesini kolaylaştırır. Minimum ölçüde hasta ve hizmet içi çalışan 
eğitimi gerekir. Hasta tarafından kumanda edilebilen kontroller, daha fazla 
hareketlilik ve rahatlık için otonomiyi geliştirir.

Hastaların mobilizasyonu 
iyileşme sürecini hızlandırır

Yan korkuluklar, yatak farklı pozisyonlara getirildiğinde 
bile, her zaman hastaların güvenliğini koruyacak şekilde 
ergonomik olarak tasarlanmıştır. Hastalar yatak içinde 
dönerken, pozisyonlarını düzeltirken veya yataktan 
kalkarken destek almak amacıyla, güvenli bir şekilde ve 
daha az yardımla korkulukları kullanabilirler.

Kavranması Kolay Yan 
Korkuluklar
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Dayanıklılık hedefli 
tasarım ve imalat
Centuris Yatak, maksimum dayanıklılık için tasarlandı, üretildi ve test edildi. Tüm 
Hill-Rom yataklarında yapıldığı gibi üretim sürecinin her bir aşamasında ağır 
testlerden geçti. Hastane yatakları için en yeni uluslararası güvenlik standardı 
IEC/EN 60601-2-52 ile tamamen uyumludur.

Hill-Rom® standartlarını karşılamak 
üzere test edildi 
Centuris Yatak IEC/EN 60601-2-52 ile uyumlu olmakla kalmaz, bu standardın 
ötesinde özelliklere sahiptir. Yönetmelik gereksiniminin 1,3 katı olan 
3,04 milyon kg*'dan fazla kümülatif yükle test edilmiştir.

Centuris, kurumunuz için anlamlı bir yatırım olmasının yanı sıra hastalarınıza ve 
sağlık çalışanlarına yıllar boyunca dayanıklı ve güvenilir bir hizmet sunar.

Basitleştirilmiş 
teknik bakım 
onarım
Centuris Yatak, ana bileşenlere kolay 
erişim yoluyla teknisyenlerin hızlı, kolay 
ve güvenli bir şekilde düzenli bakım 
yapabilmesi için tasarlandı.

Bu fırsat Hill-Rom’un alandaki kapsamlı 
deneyimiyle birleştiğinde, kurumunuz 
yatırımından optimum geri dönüş elde 
edecektir. 

Tasarımdan 
kullanıma  
ağır test işlemleri
Centuris Yatağın genel işlevselliğinden 
emin olmak amacıyla, ürün geliştirme 
sürecinin doğrulama ve onaylama 
aşamalarında bir dizi ağır test 
uygulanmaktadır.

*  Kümülatif yük, her bir test protokolünde belirlenen döngü sayısıyla çarpılan ‘kg başına’ yükü  
ifade eder.



Hill-Rom, Völker ve Liko, yaklaşık 80 ülkede 7.000'den fazla çalışanıyla 
dünya lideri tıbbi teknoloji firması olan Hill-Rom'un ürün markalarıdır. 
Bakım kalitesinin ve sağlık çalışanlarının üretkenliğinin artırılmasına 
odaklanarak, müşterilerimize hasta bakımı ve mobilizasyonuna 
yönelik bütünsel bir çözüm sunuyoruz. Hill-Rom ürün markaları, tüm 
dünya çapında tek bir misyona ulaşmak için çalışır: hastaların ve sağlık 
çalışanlarının kazanımlarını geliştirmek.

Bu belge yalnızca sağlık çalışanlarının kullanımına yöneliktir. Bu broşürde gösterilen tıbbi cihazlar, 
sağlık kuruluşlarının tüm bölümlerindeki yetişkin hastalarda kullanım amaçlıdır.

Tıbbi cihazlar bu yönetmelik uyarınca CE işareti taşıyan, yasal düzenlemelere tabi sağlık 
ürünleridir. 93/42/EEC sayılı EC yönetmeliğinin temel gereklilikleriyle uyumludur. Hill-Rom, 
tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma ilişkin ayrıntılı 
talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu tıbbi 
cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.

Avrupa temsilciliği: Hill-Rom SAS – B.P. 14-Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - Fransa

Hill-Rom tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar.
Hill-Rom'un verdiği tek garanti ürünlerinin satış veya kiralanmasını kapsayan açık, yazılı garantidir.

©2013 Hill-Rom Services, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bel. No: 5TR133301-01

Sipariş vermek veya bu ürün hakkında daha fazla 
bilgi almak için lütfen yerel Hill-Rom temsilcinizle 
görüşün veya şu web sayfasını ziyaret edin:

www.hill-rom.com

Hill-Rom, hastaların erken mobilizasyon  
ve bağımsızlığının desteklenmesinin, 
hastane ve ev ortamında hayat kalitesini 
arttırdığına inanır.


