FloorBed 2			
FloorBed 2 er en special seng, der adskiller sig fra andre
plejesenge ved at have en løftehøjde fra 7 cm til 80 cm
over gulvet.
FloorBed 2 har standard løftehøjde fra 20 cm - 80 cm. Ved
at aktivere 2 trykknapper kan sengen sænkes yderligere til
7 cm over gulvet.

Varenr.: 10000
HMI nr.: 104903

Denne lave indstilling giver mange fordele ved bl.a.:
•

Risiko for at borger falder ud af sengen 		
eller kravler over sengehesten
Borger har ufrivillige bevægelser og 			
dermed kan falde ud af sengen.
Borger har svært ved at komme ind i 			
en alm. seng pga højden
Borger har svært ved at få benene op 			
og ind i sengen pga evt. ødemer
Løfte højde på 80 cm i forhold til høje 			
plejepersoner

•
•
•
•

FloorBed 2 er specielt velegnet til flg.borgere:
•
•
•
•

Demente
Lave personer
Sengeflygtige
Store personer der pga tykke ben ikke 			
kan komme ind i en alm. plejeseng.
Huntingtons Chorea patienter

•

Tilkøb:
Se udvalg af tilbehør på bagsiden

Specifikationer:
Sengens bredde

94 cm

Sengens længde

228 cm

Størrelse på sengebunden

200 cm

Bredden på sengebunden

90 cm

Brugervægt max

150 kg

Højdeindstilling

7 - 80 cm ex. madras

IP Klasse

IPX4 - Beskyttelse mod
væskeindtrængning

CE Overensstemmelse

93/42 EØF

Tilslutningsspænding

100-240 V / 50/60 Hz
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Tilbehør / Tilkøb
Skummadras 90x200 cm
Varenr.: 10072

Udstigningsbøjle Dobbelt
Varenr.: 10055

Håndbetjening
Varenr.: 10056

Senge galge
Varenr.: 10070

Udstigningsbøjle enkel
Varenr.: 10060

FloorBed 2 forlænger platform
Varenr.: 10063
Benyttes sammen med sengeheste i længde 220 cm

Sengehest 200 cm
Varenr. 10050
Sengehest 220 cm

Varenr: 10061

Hoved- og fodende beskyttere
Varenr. 10059
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