Plejesengen Practico Ultra Low, HMI-nr. 118819

Varenr. ULTRALOW

Practico Ultra Low 9.5/80 er den perfekte plejeseng for både beboere og plejepersonale.
Den helt specielle og praktiske ultra-lave højdeindstilling på 9.5 cm giver beskyttelse
mod fald, mens det stadig giver beboeren frihed til at bevæge sig - der er ikke
behov for en eventuel fiksering. Den lave indstilling gør det også muligt for beboeren
at række ud og røre ved gulvet, hvilket hjælper beboeren til at føle sig tryg og sikker.
I den ultra-lave position er der ikke behov for yderligere faldsikring, da beboerne blot
vil rulle ud af sengen, i stedet for at der sker et egentligt fald.
De forskellige højdeindstillinger giver beboeren mulighed for at være mere
selvhjulpen og mobil, da de letter processen med at komme ind og ud af sengen
uden hjælp.
Til trods for den store højdejustering fra 9,5 – 80 cm har sengen en enorm stabilitet i
hver sengehøjde, og det giver plejepersonalet sikre og ergonomisk korrekte
arbejdsstillinger.
Udover den helt specielle højdeindstilling har sengen ydermere en integreret mulighed for
forlængelse af både seng og sengeheste.

Plejesengen Practico Ultra Low, HMI-nr. 118819

Varenr. ULTRALOW

Sengeopbygning:
• Epoxybelagt stålramme
• Komplet med mulighed for fastsættelse af dropstativ, sengegalge o.lign.
• Madrasfastholdelse på begge sider for at sikre en korrekt liggestilling.
Komfort:
• 4-delt uafhængige og aftagelige ABS liggesektioner. 100% brug af liggeflade.
• Sektionsjustering udført med lavspændingselektromotorer i overensstemmelse med standardregel
EN 60601-1.
Sikkerhed:
• Stel med 4 ensrettede hjul, der er blokeret, når sengen er placeret i højeste position, for at sikre mod
ufrivillige bevægelser og for at give maksimal stabilitet.
• Låsbar sikkerhedsfacilitet med billede/piktogrammer til nem anvendelse, der gør det muligt for
plejepersonale at blokere visse indstillinger.
• Alle anvendte materialer er ikke-toksiske og biologisk kompatible.
Tekniske specifikationer:
• Patientliggeflade: 200 x 90 cm
(med integreret sengeforlænger: 220 cm)
• Ydre mål: 102 x 240 cm
(Sengen kan forkortes til 230 cm ved transport)
• Højdejustering: 9,5 – 80 cm
(15,5 – 80 cm m/lange opdelte sengeheste)

• Sikkerhedsstop ved 37,5, 27,5 og 15,5 cm
• Højde på liggeflade: 9,5 – 80 cm
(15,5 – 80 cm m/lange opdelte sengeheste)

• Højde på sengehest: 39,5 i træudgaven, 35 cm med Ripolux®
• Tæthedsklasse for vand: IPX4
• Låsbar Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
• Håndholdt fjernbetjening med låsefunktion
• 4 stk. hjul med vægbeskyttelse – Ø 10 cm
• Maksimal belastning 220 kg
• Maksimal brugervægt 185 kg
• Sengens totalvægt ca. 165 kg
• Spiralkabel i høj kvalitet med anti-knæk-kabelstyring
• SMPS med ekstra lavspændingssystem
Tilbehør:
Der er mulighed for tilkøb diverse udstyr, som f.eks. dropstativ, urinposeholder, sengegalge, madrasholder.
Kontakt os for yderligere information.
Træsorter:

Typer af endegavle:
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