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Sänky on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön suomalaisessa sairaalaympäristössä, ja sitä on saatavana sekä
80 että 90 cm leveänä. Elektrolyyttisesti kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu runko-
rakenne on suunniteltu poikkeuksellisen pitkäaikaiseen käyttöön huomioiden koneellisen pesun aiheuttaman
rasituksen (optio). Elektrolyyttinen kiillotus tasoittaa pinnan mikroskooppisen pienet epätasaisuudet, mikä
edesauttaa lian irtoamista ja sängyn puhdistettavuutta. Samalla se parantaa teräksen korroosionkestävyyttä
ja pidentää siten konepestävän sängyn elinkaarta. Esimerkiksi leikkaustarvikkeet ovat yleensä elektrolyyttisesti
kiillotettuja. Vakiokokoonpanossa  X ICU W on maalatulla rungolla, jossa kaiteet ja päädyt ovat kiillotettuja. 

ScanAfia X ICU W -sairaalasänky täyttää sänkystandardin EN 60601-2-52 vaatimukset myös konepestävyyden
osalta ja siinä on huomioitu AK-BWAn antamat suositukset konepestäville laitteille sekä soveltuvuus standardin
ISO 15883 mukaisille pesu- ja desinfiointilaitteille. Konepestävän ScanAfia X ICU W -sängyn voit hankkia myös
palveluna, jolloin Lojer vastaa jatkuvasti sen käytettävyydestä. 
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Tekniset tiedot

Kokonaisleveys kaiteilla: 90 tai 100 cm
Kokonaispituus: 216 cm
Korkeuden säätöalue: 34 cm - 84 cm
Suositeltava patjakoko: 205 x 78/88 x 13 cm
Kokonaispaino (ilman kaiteita): 108 kg (80 cm leveys), 110 kg (90 cm leveys)
Pyörät: Ø150 mm kaksoispyörät ja suuntapyörä | antistaattiset EC (termoplastinen kumi jolla parempi vesikestävyys)
Kuormitettavuus (SWL): 340 kg
Sähköjärjestelmä: 24 V, Sähkökomponenttien suojausluokka IPX6
Akku: litium 2.25Ah (noin 2000 latauskertaa)
Sähköinen Trendelenburg/Anti-Trendelenburg: 21° (12°) / 18°
Selkäosan säätö: 70°
CE-merkintä: Kyllä
Valmistusmaa: Suomi

Ominaisuudet ScanAfia X ICU

Suurin kuormitettavuus (SWL) 340 kg x

Sähköinen Trendelenburg 21° (12°), Anti-Trendelenburg 18°  x

 Ø150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät ja suuntapyörä x

Makuutason pystysuora nostoliike vähentää tilantarvetta x

Irrotettavat päädyt, vakiovärit valkoinen, sininen ja vihreä x

Maalattu runko, kaiteet ja päädyt ovat kiillotettuja x

Hoitajaohjauspaneeli x

Akkuvarustus x

Selkäosan liukumekanismi x

Sähköinen CPR-toiminta, mekaaninen CPR selkäosassa x

Leposidekiinnitysvalmius x

Törmäyspyörät x

Sänkyyn integroitu makuutasonjatko 20 cm x

Integroitu paikka 2:lle kohottautumistelineelle ja 2:lle nesteenantotelineelle x

Turvallinen 24V sähköjärjestelmä. Sähköosat korkealaatuisesti suojamaadoitettuja ja roiskevesitiiviitä x

Makuutaso hengittävää hygieenista abs-muovia x

Kotimainen Avainlippu -tuote x

Lisävarusteet

Elektrolyyttisesti kiillotettu runko, ruostumaton teräs (AISI 304) o

Nesteenantoteline jalkopäätyyn o

5. pyörä helpottamaan liikuttelua o

Kohoteline (Koneellisen pesun soveltuva) o

Nesteenantoteline (Koneellisen pesun soveltuva) o

Korotetut kaiteet (Koneellisen pesun soveltuva) o

Virtsapussiteline (Koneellisen pesun soveltuva) o

Nousutuki o

Ruokailutaso o

Taittuva pääty o

Korotettu pääty o

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