
ScanAfia X ICU sjukhussäng
Sjukhussängen för krävande användning
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Egenskaper:

1. Hög Safe Working Load (SWL) 340 kg
2. Mycket lättmanövrerad tack vare stora dubbelhjul (150 mm)
3. Upp till 20° anti-Trendelenburg-justering för effektiv hjärtposition

Sängen ScanAfia X ICU är ett tryggt val för sjukhusets alla olika vårdavdelningar. Den erbjuder kvalitet och
funktionalitet till ett bra pris. ScanAfia X ICU uppfyller också kraven i standarden EN 60601-2-52:2010 för
sjukvårdssängar.
Sjukhussängen ScanAfia X ICU klarar laster upp till 340 kg (SWL), men är fortfarande lätt och enkel att man-
övrera tack vare dubbelhjulen på Ø150 mm. Man kan också få sängen med elektriskt låsbara hjul. Sängen
har designats med tonvikt på ergonomi för vårdpersonalen och komfort och tillgänglighet för patienten. Den
exceptionellt låga minimihöjden underlättar personalens arbete och gör det lättare för patienter att ta sig i och
ur sängen. Ryggsektionens glidmekanism förbättrar också patientkomforten.
Sängen har även ett mycket stort elektriskt justeringsintervall för Trendelenburg/anti-Trendelenburg. ScanAfia
X ICU-sängens standardfunktioner inkluderar också sköterskepanel, elektrisk CPR-funktion, glidmekanism
för ryggsektion och batteribackup. Dessutom finns ett stort utbud av kvalitetstillbehör.
Vår mångåriga erfarenhet av att designa och tillverka sjukhus- och intensivvårdssängar är en garanti för
ScanAfia X ICU-sängens långa livslängd och minimala underhållsbehov.
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Teknisk specifikation

Total bredd (inkl. grindar) 89,5 eller 99,5 cm

Total längd 215 cm

Höjdjustering 34–82 cm (150 mm dubbelhjul)

Rekommenderad madrasstorlek 205 x 78/88 x 13 cm

Total vikt (utan grindar) 89,5 cm bred 109 kg, 99,5 cm bred 111 kg

Hjul Ø150 mm dubbelhjul

Maximal belastning (SWL) 340 kg

Elsystem 24V

Justering av ryggsektion 70°

Justering av lårsektion 30°

Justering av vadsektion 11°

Tekniska standardfunktioner Batteribackup | avtagbara sänggavlar: vit, blå, gul eller ljusgrön | kromade eller lackade 
grindar: standardversion och lång version| sköterskepanel | elektrisk CPR-funktion 
| glidmekanism för ryggsektion | manuell nödsänkning av ryggsektion | fästen för 
stödbälten  | stötfångarrullar

CE-märkt Ja

Garanti 2 år

Tillverkningsland Finland
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Fabriksmonterade tillval:
• 5:e hjul för enklare manövrering

Övriga tillbehör:
• Modell med speciallängd (utdragbar +15 cm)
• Extra höga grindar
• Dävert
• Uppresningsstöd
• Droppställning med enhands snabbjustering
• Fällbar bricka (för linne)
• Huvudgavel
• Sänggavel med monitorbord
• Hållare för urinpåse
• Läs- och matbricka, ovanpå sidogrind
• Flexibel handkontrollshållare


