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De viktigaste funktioner:

1. Litet utrymmesbehov vid lagring (transport- och lagringsläge 60 cm x 90/100 cm)
2. Fälls ihop elektroniskt genom en knapptryckning, inga verktyg behövs
3. Finns i både 80 cm och 90 cm bredd

Den patenterade vårdsängen Modux är en finsk innovation och världens första hopfällbara patientsäng. Modux
fälls snabbt och enkelt ihop i transport- och förvaringsläge utan verktyg, och är därför idealisk för hemsjukvård
och som exempelvis hemvårdssäng för hjälpmedelscentraler.

I transportläge har sängen måttet 60 x 90 cm. Detta innebär att en person kan transportera den i bilen, i en
liten hiss och genom smala dörröppningar. Sängen öppnas i användningsläge och viks ihop igen med sin egen
motor genom att trycka på knappen i ett par minuter. Inga verktyg behövs. Modux erbjuder därmed betydande
livscykelbesparingar jämfört med alla andra sängalternativ – därför är sängen den mest sålda vårdsängen
i Finland. 

Även om det är enkelt att flytta sängen, har Modux exakt samma funktioner som andra vårdsängar och den
lägsta höjden är endast 28 cm. Sängen kan även sättas i s.k. strandstolsläge.

Modux hopfällbar vårdsäng
Spara tid, logistikkostnader och utrymme

Användarklar på några minuter – utan verktyg
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function
4 x 69 cm

30 cm 170 kg 125 mm 12°

100 mm

80/90 cm 205 cm
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Fabriksinstallerade alternativ:

• Ø100 mm individuellt låsbara hjul

Övriga tillbehör:

• Lyftbåge

• Uppstigningsstöd

• Infusionsstav med

 enhandssnabbjustering

• Läs- och matskiva ovanpå

 sängens sidor

• Läslampa

• Vadderat räckskydd

Tekniska data och funktioner

Dimensioner i transportläge 90/100 x 60 x 127 cm

Total bredd med räcken 90 eller 100 cm

Total längd 223 cm

Höjdjusteringsområde 30 - 69 cm (125 mm stadardhjul)  
28 - 67 cm (100 mm hjul)  

Rekommenderad madrasstorlek 78-80 or 88-90 x 205 x 9-13 cm

Total vikt: 92 kg/96 kg

Hjul: Ø 125 mm individuellt låsbara

Belastningsförmåga (SWL): 170 kg

Elsystem 24 V

Justering av ryggdel 71°

Justering av lårdel 38°

Justering av vaddel 0-12°

Anti-Trendelenburg 12°

Övriga standardfunktioner Handkontroll | gavlar av massivt trä samt dubbla låsbara sidor med låsknapp 2 st | 
integrerat fäste för dävert (huvudgavel) | integrerat fäste för droppställning (huvudgavel)  

CE-märkning Ja

Tillverkningsland Finland
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Se en video av Modux:
http://bit.ly/moduxvuode
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Lojer-koncernen fick sin början år 1919 när plåtslagaren Niilo Ranni grundade Vammalan Konepaja. I början reparerade man bland annat barnvagnar.
I dag är företaget Nordens största tillverkare av sjukhusmöbler och våra produkter används i 115 länder. S
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