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Seniorit ja hoiva   |   Terveydenhuolto   |   Fysioterapia ja wellness

Tärkeimmät ominaisuudet: 

1. Suunniteltu kapeat oviaukot huomioiden
2. Massiivipuiset päädyt sekä irrotettava ja hyvin hengittävä ABS-muovipohja
3. Pitkä käyttöikä – markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset

ScanAfia Pro -hoitosänky soveltuu monenlaisiin hoitoympäristöihin ja on lukuisten ammattilaisten valinta
hoivakodeissa ympäri Suomen pitkän elinkaaren, luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta. Sängyn
monipuoliset säädöt ja lisävarusteet edistävät potilaan turvallista kuntoutumista ja hyvinvointia sekä helpot-
tavat hoitohenkilökunnan työtä.

Sängyn pohja on hygieenista abs-muovia, jossa on hengitysaukot. Tässä pohjaratkaisussa vaahtomuovi-
patja säilyttää ominaisuutensa perinteistä verkkopohjaa paremmin. Pohjalevyt voidaan helposti irrottaa
desinfiointia varten.

Mallisto
• ScanAfia Pro HS 280/290: kaksiosainen makuutaso, jossa sähkötoiminen korkeuden ja selkäosan säätö
• ScanAfia PRO HS-480/490: neliosainen makuutaso, jossa sähkötoiminen korkeuden, selkäosan, reisi-
 osan ja pohjeosan säätö.

ScanAfia Pro -hoitosänky
Suomen myydyin hoitosänky
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80/90 cm 225 kg205 cm 125 mm

125 mm

Kuvan tuote
125 mm vakiopyörillä,
optiona 125 mm tuplapyörät.

75 max.
cm

35 min.
cm



Tehdasasenteiset optiot:

• Korotetut päädyt ja laidat

• Törmäyspyörät 

• Ø125 mm kaksoispyörä

• Ø150 mm kaksoispyörät

Muut lisävarusteet:

• Erikoispituiset mallit

• Kohottautumisteline

• Nousutuki

• Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä

• Lukuvalaisin

• Pehmustettu kaidesuoja

• Virtsapussiteline

• Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle

• Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää

 toimintoja)

• Käsiohjainteline

• Kaiteen lisäkoroke

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Kokonaisleveys kaiteilla: 90 tai 100 cm  

Kokonaispituus 216 cm  
Pitkä malli: 226 cm  

Korkeuden säätöalue Min. 35 cm - max. 75 cm (pyöräkoosta ja mallista riippuen)

Suositeltava patjakoko 78-80 tai 88-90 x 205 x 9-13 cm  
Pitkä malli: 78-80 tai 88-90 x 215 x 9-13 cm 

Kokonaispaino (sis. kaiteet) 96 kg - 100 kg

Pyörien halkaisija: Ø125 mm keskuslukittavat pyörät ja suuntapyörä

Kuormitettavuus (SWL): 225 kg

Selkäosan säätö 70°

Pohjeosan säätö (vain 4-toiminen malli) 10°

Reisiosan säätö (vain 4-toiminen malli) 27°

Muut vakio-ominaisuudet Käsiohjain | kaksoislukitteiset massiivipuukaiteet lukitusnapilla | integroitu paikka 
kohottautumistelineelle ja nesteenantotelineelle | selkäosan manuaalinen lasku | 
sängyn päädyt: Classic-pyökki tai Classic-koivu

Sähköjärjestelmä 24V

CE -merkintä Kyllä
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Max. 75 cm

Min. 35 cm

90 / 100 cm
 

70°

27°

4-toiminen malli

10°

216 cm


