
  

 

ScanAfia XL Plejeseng 
En kvalitetsnyhed til pleje i hjemmet og hjemmepleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De store dobbelte hjul gør sengen nem at manøvrere og samtidig ekstremt robust, når den er låst i 

position. 

ScanAfia XL plejesengen i specialstørrelse er designet med tanke på større og tungere patienter. Sengen 

er særligt velegnet til plejehjem, hvor patienternes gennemsnitsstørrelse er blevet større. Sengen i 

specialstørrelse er 120 cm bred og har en maksimal patientvægt på 250 kg. 

ScanAfia plejesengen kan kombineres med vores udvalg af borde og stole, så der skabes en harmonisk 

indretning uden at gå på kompromis med funktionaliteten. De massive sengeender i hvidt egetræ giver 

sengen en længere levetid end standardsenge. Vores epoxybelægning af høj kvalitet bidrager også til 

den lange levetid af vores senge - vi er den eneste producent, der sandblæser stålkomponenter før 

maling. 



  

 

Sengen er udstyret med et sikkert 24v lavspændings elektrisk system, og dens elektriske motorer og 

kontrol enheder er stænksikre. Sengene kan udstyres med et separat sygeplejepanel som ekstraudstyr, 

så sengens funktioner om nødvendigt kan begrænses til kun at være sygeplejerskekontrol. Designet af 

sengen er baseret på standarden 60601-1-52 for plejesenge, og serien er blevet upartisk testet uvildigt i 

et uafhængigt laboratorium. 

 

Tekniske data 

Samlet bredde (inkl. Sideskinner) 130 cm 

Samlet længde 216 

Trædele Sengeender, sengesider med låseknap 

Liggeflade Sengebund IKI højtryklaminat 

Ståldele Sandblæst og epoxylakeret 

Højdejusteringområde Min 32-34 cm – max 82-84 cm (afhængig af 

hjultype) 

Anbefalet madrasstørrelse 205 x 118 x 13 cm 

Samlet vægt (inkl skinner) 145 kg 

Hjul centralt låsbare Ø125 mm med centralt låsbare hjul og styrhjul 

Sikker arbejdsbelastning 285 kg 

 

Elektrisk system 24 V, stænktætte og dobbelt isolerede 

Justering af rygsektion 70° 

 

Justering af lårsektion 30° 

Justering af lægsektion 11° 

CE-mærket Ja 

Fremstillingsland Finland 

  

Fabriksmonterede muligheder: 

• Låsepanel (giver mulighed for at låse funktioner for at forhindre patientbrug), håndbetjening medfølger 

• Batteri backup (håndbetjening og låsepanel medfølger) 

• Hjørnehjul til beskyttelse af sengens kant 

• Ø125 mm dobbelte hjul 

Udvalget: 

• ScanAfia XL 

• 4-sektions seng 118 × 205 cm med elektrisk justering af højde, rygsektion, lårsektion og lægsektion 

 

 



  

 

Andet tillbehør: 

• Løftestøtte monteret inden for sideskinnerne (kræver adapter) eller monteret uden for sideskinnerne (adap-

ter medfølger) 

• Fleksibel holder til håndbetjening 

• Sengegalge 

• Adapter til stand-up støtte X og håndsætstøtte, fastgørelse i midterdelen af sengen 

• Polstring til sideskinner (1 stk.) 

• Dropstativ. Lige eller vinklet model, forkromet. 4 kroge, kapacitet 4 × 2 kg. Højdejustering med én hånd. 

• Læse- og madbord, placeret oven på sideskinne 

• Holder til urinpose, fastgjort til sengerammen 

• Holder til væske-/urinpose, fastgjort til sideskinne 

• Høj sideskinne (separat skinne, der kan fastgøres efter montering) 

 


