
  

 

ScanAfia XHS Plejeseng 
Nyt moderne design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Høj sikker arbejdsbelastning (SWL) på 260 kg. 

2. Lav minimumshøjde (fra 32 cm) forbedrer patientens sikkerhed og selvhjulpenhed. 

3. Rygsektionens glidemekanisme forhindrer patienten i at glide nedad og forbedrer komforten. 

 

ScanAfia XHS plejesengen er førstevalget for sundhedspersonalet når det kommer til kvalitet. Som den nyeste 

plejeseng i produktsortimentet, er den designet til at passe til en række forskellige plejemiljøer, hvor design og 

udseende værdsættes lige så meget som pålidelighed og brugervenlighed. Selv om den er i stand til at bære op til 

260 kg vægt (SWL), er ScanAfia XHS let og nem at manøvrere takket være de 125 mm hjul, der er monteret som 

standard. 

Sengens ekstraordinære højdejusteringsområde gør den mere sikker og behagelig at bruge til rekreative patienter 

og gør arbejdet lettere for plejepersonalet. Vores mangeårige erfaring med design og fremstilling af 

hospitalssenge og plejesenge sikrer, at ScanAfia XHS er skabt til langvarig brug med minimal vedligeholdelse. 

Sengens bund er fremstillet af hygiejnisk ABS-plast med ventilationshuller. Denne bundkonstruktion gør det muligt 

for skummadrassen at bevare sine egenskaber bedre end med en traditionel netbase. Basen kan nemt fjernes for 

at blive desinficeret. 

 

 



  

 

Sortimentet: 

- ScanAfia XHS 280/290: 2-delt sengeafsnit (205 X 80/90 cm), med elektrisk højde- og ryglænsjustering 

- ScanAfia XHS 480/490: 4-delt sengeafsnit (205 X 80/90 cm), med elektrisk højde-, ryg-, læg- og 

bensektionsjustering 

Tekniske data 

Samlet bredde (inkl. Sideskinner) 92 cm x 102 cm 

Bredde af patientflade 80 / 90 cm 

Samlet længde  217 cm 

Lang model 227 cm 

Samlet vægt 130 – 132 kg 

Højdejusteringområde Min 32 cm – max 82 cm (afhængig af hjultype) 

Anbefalet madrasstørrelse 78-80 eller 88-90 x 205 x 9-13 cm 

Sikker arbejdsbelastning (SWL) 260 kg 

Hjul centralt låsbare Ø125 mm med styrhjul 

Justering af rygsektionen 70° 
 

Justering af lårsektionen 30° (4-delt seng) 

Justering af lægsektion 11° (4-delt seng) 

 

Anti-trendelenburg (ekstraudstyr) 20° 

Andet standardudstyr Håndbetjening | sengeender: Classic bøg eller 

Classic birk | to dobbeltlåsende træ sideskinner med 

låseknap | hurtig nedsænkning af rygsektionen 

(CPR)  | glidemekanisme i rygsektionen | aftagelig 

base med madrasbeslag | beslag til 2 sengegalger 

og dropstativer | Beslag til fastholdelsesbælte | 

lodret højdejustering 

Elektrisk system 24V 

CE-mærket Ja 

Fremstillingsland Finland 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fabriksmonterede muligheder: 

- Ø125 / Ø150 mm dobbelthjul 

- Anti-Trendelenburg 

- Batteridrevet (kortvarig backup) 

- Sæt af hjørnehjul til beskyttelse af sengens kant 

- Scandic sengegavl i hvid eg 

- Model med speciallængde (udtrækkelig) 

 

Andet tilbehør: 

- Sengegalge med trekantet håndtag 

- Støtte håndtag 

- Dropstativ med hurtig justering med én hånd 

- Læselampe 

- Polstret sideskinne (en enhed) 

- Holder til urinpose 

- Læse- og spisebord oven på sideskinnerne 

- Låsepanel for sundhedspersonale (gør det muligt at låse funktioner for at forhindre patientens brug) 

- Fleksibel håndbetjeningsholder 


