
ScanAfia X-ICU
En mångsidig sjukhussäng med unika egenskaper
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ScanAfia X–ICU säng 480/490
(205 X 80/90 cm)

Kontrollpanel/Supervisor

Kvalitetssängen ScanAfia X-ICU är ett tryggt val för sjukhusens alla olika vård-
avdelningar och den uppfyller alla krav i den nya standarden EN 60601-2-52:2010
för vårdsängar. Dess snygga design och många funktioner ger en utmärkt
kvalitet i förhållande till pris.
Trots att den klarar belastning upp till 340 kg, är ScanAfia X-ICU-sängen fort-
farande lätt och enkel att manövrera tack vare sina Ø150mm dubbla hjul.
Dessutom erbjuds den med elektriskt låsbara hjul - en unik funktion som tillval.
Sängens design är optimerad för ergonomiskt arbete och patientens
komfort. Ett stort höjdomfång underlättar arbetet för personalen,
samtidigt som det blir lättare för patienterna att ta sig i och ur sängen.
Sängens ryggstöd är aktivt, vilket innebär att vid höjning av sängens
ryggstöd, lyfts det uppåt/bakåt vilket lindrar sjuveffekten. ScanAfia
X-ICU har flera elektriska justeringslägen, inklusive Trendelenburg.

ScanAfia X-ICU-sängen levereras som standard med kontrollpanel för
vårdpersonalen, handkontroll, manuell och elektrisk CRP-funktion samt
batteribackup. Dessutom erbjuds högkvalitativa tillbehör för individ-
anpassade lösningar.
Tack vare Lojers mångåriga erfarenhet inom utveckling och tillverkning av sjuk-
hussängar kan vi försäkra att ScanAfia X-ICU har en lång livslängd med minimalt
behov av underhåll.

NY!
Snygg design med stort
höjdomfång (32-82 cm)
och SWL (340 kg) vilket ger
stor flexibilitet vid vård.
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Standardfunktion = X Tillvalsfunktion = •

Scan Afia X-ICU-modeller ScanAfia X-ICU480 ScanAfia X-ICU490

Längd 215 cm 215 cm

Bredd inkl. grindar 89,5 cm 99,5 cm

Höjdjustering 32…80 cm 32…80 cm

Vikt, utan grindar 108 kg (80 cm bredd) 110 kg (90 cm bredd)

Rekommenderad madrasstorlek, cm 205 x 78 x 13 cm 205 x 88 x 13 cm

Säker arbetsbelastning (SWL) 340 kg 340 kg

Centralt låsbara Ø150 mm Design dubbelhjul X X

Elsystem, 24 V X X

Justering av ryggdelen, 0° - 70° X X

Justering av lårdelen, 0° - 30° X X

Justering av fotdelen, 0° - 18° X X

Trendelenburg, 0-12° X X

Anti-Trendelenburg, 0-20° elektrisk X X

Glidfunktion av rygg och lårdelen X X

Manuell (snabb) CPR-funktion X X

Elektrisk CPR-funktion X X

Handkontroll X X

Kontrollpanel för sjuksköterskor X X

Andningsbart ABS-platsunderlag med madrasshållare X X

Långa kromade grindar X X

Batteribackup X X

Förlängning av sängen, 15 cm X X

Tillval

Lyftbåge med handtag  • •

Droppställning med 4 st krokar • •

5:e hjul • •

Sänggavlar i olika färger • •

Stödhandtag • •

Bildskärmsstativ • •

Grindar, pulverlackerade, normalt eller långt utförande • •

Matbricka • •

Sängsgavel, fällbar • •

Tillverkningsland Finland Finland

CE-märkt X X

Garanti, 2/10 år X X

Godkänd enligt EN 60601-2-52 X X


