
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plejesengen Medi-Low, med den specielle højdejustering på 20,5 – 68 cm. er det helt 
rigtige valg til langtidspleje for både patient og plejepersonale.  

Takket være Medi-Low’s talrige funktioner forener denne elegante plejeseng 
ultimativ komfort med enkel håndtering og øget sikkerhed uden at gå på kompromis 
med funktionalitet. 

Med et højdespænd på 20,5 – 68 cm, reducerer Medi-Low den nødvendige fysiske 
indsats ved forflytning. 

Med en 4-delt motoriseret liggeflade er Medi-Low den rigtige hjælp til bedring af 
liggesår/tryksår. 
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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 86 cm 
• Højdejustering: 20,5 – 68 cm 
• Hældning af ryglæn: 70° 
• Hældning af benstøtte: 30° 
• Autoregression af ryglæn: 12 cm 
• Låsbar Trendelenburg/Anti-Trendelenburg: ±16° 
• 4 stk. hjul med centralbremser – v/hovedende: Ø 10 cm 

v/fodende: Ø 7,5 cm 
• Maksimal belastning 230 kg 
• Maksimal brugervægt 185 kg 
• Strømforsyning: 220V, 50 Hz 
• IP Klassificering: IP44 

Tilbehør: 
• Urinposeholder 
• Sengegalge 
• Dropstativ

Valgfrit udstyr: 
• Sengeheste af stål 
• Sengeheste i bøg 
• Hoved- og fodgærde i bøg 
• Hoved- og fodgærde i melamin 
• Nødbatteri 
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