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De viktigaste funktioner: 

1. Designad för smala dörröppningar
2. Gavlar av massivt trä med avtagbar ABS-plastbotten som har hög hög ventileringsförmåga
3. Lång livslängd – de lägsta livscykelkostnaderna på marknaden

ScanAfia Pro vårdsäng lämpar sig för många olika vårdmiljöer och används av många yrkesverksamma
på vårdhem över hela Finland tack vare dess långa livslängd, tillförlitlighet och användarvänlighet. Sängens
mångsidiga inställningar och tillbehör främjar säker rehabilitering och välbefinnande för patienten och
underlättar vårdpersonalens arbete.

Sängbotten är av hygienisk ABS-plast med ventileringsöppningar. I denna bottenlösning behåller
skummadrassen sina egenskaper bättre än en traditionell nätbotten. Bottenplattorna kan enkelt tas bort
för desinfektion.

Kollektion
• ScanAfia Pro HS 280/290: tvådelad sovyta med elmanövrerad höjd- och ryggjustering
• ScanAfia Pro HS 480/490: fyrdelad sovyta med elmanövrerad justering av höjd, rygg-, knävecks-
 och fotdel

ScanAfia Pro vårdsäng
Finlands mest sålda vårdsäng

function
2/4 73 cm

36 cm 80/90 cm 225 kg205 cm 125 mm

125 mm
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Produkt med
125 mm standardhjul på
bilden, 125 mm dubbelhjul som tillval.



Fabriksinstallerade alternativ:

• Upphöjda gavlar och sidor

• Kollisionshjul

• Ø 125 mm dubbelhjul

Övriga tillbehör:

• Modeller med speciallängd

• Lyftbåge

• Uppstigningsstöd

• Infusionsstav med enhandssnabbjustering

• Läslampa

• Vadderat räckskydd

• Ställning för urinpåse

• Läs- och matskiva ovanpå sängens sidor

• Låspanel för säng (patienten kan förhindras att 

 använda funktioner)

• Ställning för handkontroll

Tekniska data och funktioner

Total bredd med räcken: 89 cm eller 99 cm

Total längd 216 cm

Höjdjusteringsområde 36 cm – 73 cm (125 mm standardhjul) | 35 cm – 72 cm (125 mm dubbelhjul)

Rekommenderad madrasstorlek 205 x 78/88 x 13 cm

Total vikt inkl. räcken 97 kg / 100 kg

Hjul: Ø 125 mm med centrallås samt riktningshjul

Belastningsförmåga (SWL): 225 kg

Inställning av ryggdel 70°

Inställning av vaddel (endast 4-funktionsmodell) 35°

Inställning av fotdel (endast 4-funktionsmodell) 15°

Övriga standardfunktioner Handkontroll | Räcken av massivt trä med dubbellåsning med låsknapp
| Integrerat fäste för lyftbåge och vätskedispenserställning | Manuell
sänkning av ryggdel | Sänggavlar: Classic bok eller Classic björk

Elsystem 24 V

CE-märkning Ja
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