
ScanAfia XHS Hoitosänky
Laadukas ScanAfia XHS Hoitosänky on terveydenhuollon ammattilaisten

turvallinen valinta. Patentoitu uutuussänky on suunniteltu hoitokoteihin,

vanhainkoteihin ja kodinomaiseen hoitoon, joissa helppokäyttöisiä ja

luotettavia sänkyjä arvostetaan.

Peräti 260 kg kuormitettavuudesta huolimatta ScanAfia XHS on kevyt ja

vakiona olevien 125 mm pyörien ansiosta helposti liiikuteltava hoitosänky.

Sängyn suunnittelussa on otettu huomioon niin hoitajan kuin potilaan

ergonomia, ja sen poikkeuksellisen matala alakorkeus helpottaa niin

hoitajan työtä kuin potilaan omatoimisuutta. Potilaan käyttömukavuutta

parantaa myös selkäosan liukumekanismi.

Pitkä kokemuksemme sairaala- ja hoitosänkyjen suunnittelusta ja

valmistuksesta takaa sen että ScanAfia XHS on tehty

pitkäikäiseen käyttöön vähäisellä huoltotarpeella.
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”Erikoismatala
uutuus, jonka
suurin kuormi-
tettavuus peräti
260 kg.”

ScanAfia XHS -280/290

2-osainen makuutaso

(205 X 80/90 cm), jossa

sähkötoiminen korkeuden ja

selkäosan säätö.

ScanAfia XHS -480/490

4-osainen makuutaso (205 X 80/90 cm),

jossa sähkötoiminen korkeuden, selkäosan,

polvitaipeen ja jalkaosansäätö.

ScanAfia XHS -480/490

4-osainen makuutaso (205 X 80/90 cm),

jossa sähkötoiminen korkeuden, selkäosan,

polvitaipeen ja jalkaosansäätö.
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Kokonaisleveys kaiteilla: 92 tai 102 cm

Kokonaispituus: 216 cm

Korkeuden säätöalue: 30..82 cm (mallista ja pyöristä riippuen)

Suositeltava patjakoko: 205 x 78/88 x 13 cm

Kokonaispaino (ilman kaiteita): 99 kg (80 cm leveys), 102 kg (90 cm leveys)

Pyörät: Ø125 tai Ø150 mm

Kuormitettavuus (SWL): 260 kg

Sähköjärjestelmä: 24 V

Selkäosan säätö: 70°

CE-merkintä: Kyllä

Takuu: 3/10 vuotta

Valmistusmaa: Suomi

Merkkien selitys: x = vakiovaruste, o = lisävaruste, - = ei saatavana

Tekniset tiedot

Ominaisuudet ScanAfia XHS
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Suurin kuormitettavuus (SWL) 260 kg

Sängyn alakorkeus alkaen 30 cm

Massiivipuiset päädyt koivun tai pyökin värisenä

Kaksoislukitteiset massiivipuulaidat lukitusnapilla

Ø125 mm keskuslukittavat pyörät ja suuntapyörä.

Makuutason pystysuora nostoliike vähentää tilantarvetta

Selkäosan liukumekanismi

Käsiohjain

Selkäosan hätälasku

Integroitu paikka 2:lle kohottautumistelineelle ja 2:lle nesteenantotelineelle

Leposidekiinnitysvalmius

Hyvin hengittävä ja patjoja säästävä ABS-muovinen pohjalevystö, patjanpitimet

Korkealaatuinen pulverimaalaus, jonka pohjatyöt on tehty raepuhaltamalla.

Kotimainen Avainlippu -tuote

Lisävarusteet 

Kohottautumisteline

Nousutuki

Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

Ø 125 tai 150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät ja suuntapyörä

5. pyörä helpottamaan liikuttelua

Lukuvalaisin vetonarulla, myös LED-vaihtoehto

Virtsapussiteline

Ruokailutaso

Korotetut tai tihennetyt kaiteet

Törmäyspyörät

Hoitajan lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)

Akku ja latausjärjestelmä

Käsiohjainteline


