FloorBed® 2
Markedets bedste
justerbare plejeseng
-til gavn for både borger og personale
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Derfor skal du vælge en
®
FloorBed 2
Mindre risiko
for skader

FloorBed® 2 kan sænkes til 7 cm over gulvet.
Det betyder, at et sengefald bliver til sengerul,
hvilket stort set fjerner risikoen for skader.

Mindre
arbejdsbyrde

FloorBed® 2 reducerer behovet for opsyn.
Det betyder en mindre arbejdsbyrde for
plejepersonale.

Risiko
håndtering

Øget sikkerhed for brugere, plejepersonale
og arbejdsgivere gennem reduktion af faldrisiko.

Det rette valg til brugere som:
•

Risikerer at falde ud af sengen eller kravler over sengehesten.

•

Har ufrivillige bevægelser og dermed kan falde ud af sengen.

•

Har svært ved at få benene op og ind i sengen pga. evt. ødemer.

Specielt velegnet til:
•

Demente

•

Huntingtons Chorea patienter

•

Lave personer

•

Neuropsykologiske/hjerneskadede

•

Sengeflygtige

Tilbehør:
Sengevogn
Sengevogn

Junior Kit

Senge galge

Varenr.: 10006
HMI nr.: 127748

Varenr.: 10098

Varenr.: 10070
HMI nr.: 112504

Hoved- og fodende
beskyttere

Udstigningsbøjle

Udstigningsbøjle m. rotation

Varenr.: 10059

Varenr.: 10055
HMI nr.: 109734

Varenr.: 10060
HMI nr.: 109735

Sengehest

Forlænger Platform

Forstærkede Sengehest

200 cm: Varenr.: 10050
220 cm: Varenr.. 10061

Varenr.: 10063

Varenr.: 10053

Tekniske specifikationer:
Madras størrelse:
Max. arbejdsbelastning:
Brugervægt:

85/90 x 200 cm.
185 kg.
150 kg.

Løfteinterval/højdeindstilling: Min. 7 cm max. 80 cm.
Profileringsfunktioner:
Rygstøtte med automatisk tilbagegang, benløft.
Varenummer: 10000 HMI nummr: 104903

For yderligere
information kontakt:
TurnAid ApS
Vejlevej 15, Ølholm
7160 Tørring
Tlf. 4090 5060
info@turnaid.dk
www.turnaid.dk

TurnAid ønsker at levere de bedste behandlingsløsninger
indenfor senge og vendesystemer. Med både borgeren
og behandleren i fokus leverer vi services, som matcher
de højeste standarder. Derfor er vores virksomhed ISO
certificeret, og vi arbejder konstant med at gøre behandling og håndtering mere menneskelig og behagelig.
Vi arbejder for at blive den foretrukne partner i senge og
vendesystemer med et stort fokus på kundetilfredshed.

