
Lojer Merivaara Carena konepestävä sairaalasänky
Puhtaasti kotimainen sairaalasänky
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Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 330 kg 
2. Eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa) 
3. Loistava ergonomia sekä sairaanhoitajalle että potilaalle

Suositussa Carena-sängyssä yhdistyvät kaikki terveydenhuollon ammattilaisten toivomat ominaisuudet  
niin ergonomian kuin potilasturvallisuuden osalta. Carena-sängystä on nyt saatavana myös erityisesti  
koneelliseen vesipesuun soveltuva malli. 

Uusi konepestävä Carena sänky täyttää tiukatkin standardit ja hygieniakriteerit. Carena on siten  
ihanteellinen valinta niin ensiapuun ja teho-osastolle kuin pitkäaikaishoitoonkin. Sängyn runko osien 
korroosionsuojapinnoite estää ruostumisen ja sähköisten laitteiden tiiveysluokka IP66W pidentää  
niiden käyttöikää. Lisäksi kaksoispyörät parantavat sängyn liikuteltavuutta.
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function
4 84 cm

34 cm 330 kg 6° 12°85 cm 150 mm
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Terveydenhuolto   |   Seniorit ja hoiva   |   Fysioterapia ja wellness



Konepestävän Carenan makuutaso on metalliverkkoa. Jarrupolkimen muotoilun ansiosta jarrun lukitseminen ja vapauttaminen  
on vaivatonta. Kaksoispyörä parantaa sängyn liikuteltavuutta.

Oikeat ja muunneltavat hoitoasennot ovat tärkeitä potilaiden hyvinvoin-
nille. Neliosaisen makuutason ansiosta niiden toteuttaminen on helppoa. 
Sänkyyn ja sängystä nouseminen on potilaille helppoa.

Trendelenburg-säätöä käytetään usein apuna asentohoidoissa.  
Sängyn pystysuora nostoliike ei vaadi lisää tilaa, joten asentoa pystyy 
muuttamaan myös ahtaissa paikoissa. Sängyn ainutlaatuinen  
nostomekanismi on patentoitu.

Lisävarusteena saatava yövalo luo turvaa myös pimeään aikaan.  
Kuvassa Futura Plus -sänky, valo on sama kuin Carenassa  
(ei suunniteltu konepestäväksi).

Lisävarusteena saatava potilaspaneeli toimii myös kätevänä lukuvalona. 
Kuvassa Futura Plus -sänky, paneeli ja valo ovat samat kuin Carenassa  
(ei suunniteltu konepestäväksi).



Erityisominaisuudet Hyödyt:

Sängyn runko-osien korroosionsuojapinnoite Estää ruostumisen

Sähköisten laitteiden tiiveysluokka IP66W Pidentää sähköisten osien käyttöikää

Antibakteerinen pinnoite Estää bakteerikasvustoa

Kaksoispyörät 150mm Helppo siirtää osastolta konepesulinjalle ja takaisin

Korkea kuormitettavuus (SWL) 330 kg Sopii myös isokokoisille potilaille

Korkeuden säätöalue 34-84 cm (150 mm pyörillä) Verratonta ergonomiaa potilaille ja hoitajille

Kevyt jarrujärjestelmä Helpottaa sängyn käyttöä

4-osainen makuutaso, sähköiset säädöt Helpottaa sängyn käyttöä

Monipuoliset lisävarusteet Potilaat voivat säätää sänkyä itse. Monipuoliset,  
hoitotyötä tukevat asennot.



Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Kokonaisleveys kaiteilla 90 cm  

Makuutason leveys 85 cm (optiona 80 ja 90 cm)

Kokonaispituus 215 cm    

Korkeuden säätöalue 34 - 84 cm

Tuotteen paino  100 - 110 kg 

Suositeltava patjakoko 80 x 200 cm (85 cm makuutasolle)  

Pyörät  Ø150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät : 2 pedaalia ja jarrukaari jalkopäässä

Suurin sallittu potilaspaino 300 kg  

Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 330 kg  

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg  12° / 6°  

Selkäosan säätö 0 - 70°  

Jalkaosan säätö 0 - 29°  

Pohje-/sääriosan säätö 0 - 24°  

Suojausluokka (IP) IP66W 

Muut vakio-ominaisuudet Käsiohjain | makuutaso metallia | kulmarullat | pystysuora nousuliike |  
eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa) 

CE-merkintä Kyllä  

Valmistusmaa Suomi  

Tehdasasenteiset konepestävät optiot:
• Kohottautumisteline
• Nesteenantoteline: 4- ja 2-koukkuinen
• Akku
• Happipulloteline
• Adapteri nousutuelle ja potilaan   
 ohjauspaneeliin
• Sähköjohtopidike

Muut lisävarusteet (ei konepesua): 
•  Irrotettava sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen, vaalean vihreä,  
 pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
• Petaustaso / alastaittuva sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen,  
 vaalean vihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu  
 harmaa.
•  Pitkä kokoontaittuva sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
•  3/4 sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
•  Potilaspaperikori (sängyn päätyyn)
•  Monitori- / kirjoitustaso
•  Dreenipussiteline
•  Virtsapulloteline
•  Lisävarustekisko
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Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa  
lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalakalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa. FI
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