
Lojer Merivaara Futura Plus sairaalasänky
Merivaara-sänkyjen suosittu klassikko

Kuvan tuotteessa 
lisävarusteita
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Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Ergonominen ja liukuva selkäosa
2. Normaalista poikkeava runkorakenne
3. Mukava ja luotettava perussänky

Merivaara-sänkyjen myydyin klassikko on päivityksen jälkeen aiempaa ergonomisempi, helppokäyttöisempi  
ja luotettavampi. Se on kestävä ja taloudellinen potilassänky sairaala-, vanhainkoti- sekä hoitokotikäyttöön.

Sänky täyttää sairaalasängylle asetetun IEC 60601-2-52-standardin vaatimukset. FuturaPlus -sänkyä on 
saatavana sekä sähköisesti tai manuaalisesti säädettävinä malleina. Sänkyä on helppo ja mukava käyttää. 
Liukuva ja ergonominen selkäosa on mukava potilaalle.

Mallisto: 
• 2-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa sähkötoiminen korkeuden ja selkäosan säätö
• 3-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa sähkötoiminen korkeuden sekä selkä-ja jalkaosan säätö
• 2-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa hydraulinen korkeuden ja selkäosan säätö
• 3-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa hydraulinen korkeuden sekä selkä-ja jalkaosan säätö 
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Sängyn turvallisuutta lisää kaasuavusteinen Trendelenburg-säätö sekä 
selkäosan pikavapautusmekanismi. 

3-osainen sänky mahdollistaa kattavasti erilaisia hoitoasentoja, kuten 
esimerkiksi Fowlerin asento sekä sydänasento. 

Sänkyyn on saatavana valinnaisia lisävarusteita, jotka auttavat potilasta 
siirtymään sänkyyn ja sängystä pois omatoimisesti. 

Sängyn pääpuoleen kiinnitetyt lisävarusteet eivät liiku selkäosan mukana. 

Liukuva selkäosa on mukava potilaalle. Sänkyyn kuuluu irrotettavat ja 
helposti puhdistettavat makuutason pohjalevyt, jotka on valmistettu  
ABS-muovista. 

Hydraulisessa mallissa sängyn selkäosaa säädetään kaasu- 
jousiavusteisesti.



Futura Plus -potilassängyssä on käytännölliset jarrut, jarrukaari sängyn 
jalkopäässä sekä kaksi tai neljä jalkapoljinta. Korkeuden säätämiseen  
on saatavana optiona jalkaohjain. 

Merivaaran Futura Plus -sänky on ollut käytössä useissa maissa jo yli 
20 vuoden ajan. Päivitetty versio on entistäkin mukavampi ja turvalli-
sempi potilaille. 

Valinnaisen hoitajapaneelin avulla hoitohenkilökunta voi rajoittaa 
potilaan tekemiä säätöjä. 

Lisävarusteena saatava yövalo luo turvaa myös pimeään aikaan. 

Säätöpaneeli potilaalle on saatavana valinnaisena lisävarusteena. Sama paneeli toimii myös kätevänä lukuvalona.



Tehdasasenteiset optiot:
•  Pitkät kokoontaittuva sivukaiteet: kromattu 
•  3/4-mittaiset kokoontaittuvat kaiteet: kromattu
•  Akku
•  Trendelenburg
 2 jarrupedaalia sekä pää että jalkopäässä
•  Keskuslukittavat Ø150 mm kaksoispyörät,  
 suuntapyörä antistaattinen
•  Selkäosan pikavapautin (CPR)
•  Jalkaohjain sängyn sähkösäädöille
•  Kohottautumisteline
•  Nousu-/siirtymistuki
•  Adapteri nousutuelle ja potilaan ohjauspaneeli
•  Hoitajapaneeli (ACO)
•  Potilaan säätöpaneeli, lukuvalo ja sängynalusvalo
•  Potentiaalintasausjärjestelmä

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Kokonaisleveys kaiteilla 912 mm 

Kokonaispituus 2225 mm  

Makuutason leveys 812 mm  

Makuutason pituus 2001 mm  

Korkeuden säätöalue 450 - 840 mm   

Suositeltava patjakoko 80 x 200 cm   

Pyörät  Ø150 mm keskuslukittavat pyörät : 2 pedaalia ja jarrukaari jalkopäässä

Suurin sallittu potilaspaino 210 kg  

Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 230 kg  

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 13° / 6°
hydraulinen malli 26° / 12°

Selkäosan säätö 0 - 70°

Jalkaosan säätö 0 - 51° 
hydraulinen malli 0 - 38°

Muut vakio-ominaisuudet Käsiohjain (sähköinen malli) | pohjalevyt ABS-muovia (ilmastoivat ja irrotettavat) | 
kulmarullat | paikka lepositeille | pystysuora nousuliike | eri osien samanaikainen 
liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)

CE-merkintä Kyllä

Valmistusmaa Suomi

Muut lisävarusteet:
• Irrotettava sängyn pääty: valkoinen.  
 Muut värit vaalean sininen, vaalean vihreä,  
 pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai  
 epoksoitu harmaa.
• Petaustaso / alastaittuva sängyn pääty:  
 valkoinen. Muut värit vaalean sininen,    
 vaalean vihreä, pyökki tai koivu.  
 Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
•  Potilaspaperikori sängyn päätyyn
•  Monitori- / kirjoitustaso
•  Nesteenantoteline 4-koukkuinen
•  Nesteenantoteline kohottautumistelineeseen   
 kiinnitettävä
•  Dreenipussiteline
•  Virtsapulloteline
•  Happipulloteline 5 kg
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