
  

 

Merivaara Futura Plus Hospitalsseng 
En populær og klassisk hospitalsseng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Glidende og ergonomisk rygsektion 

2. Rammeopbygningen adskiller sig fra normal opbygning 

3. Komfortabel og pålidelig basis hospitalsseng 

 

Den klassiske Futura Plus seng, som er en ægte bestseller, er blevet opdateret for at give endnu bedre komfort, 

brugervenlighed og pålidelighed end tidligere. Det er en holdbar og økonomisk patientseng til hospitaler, 

ældreplejeenheder og plejehjem. 

Futura Plus opfylder den medicinske sengestandard IEC 60601-2-52. Futura Plus fås i en række modeller med 

enten elektriske eller manuelle justeringer. Sengen er nem og behagelig at bruge. Den glidende og ergonomiske 

rygsektion giver bedre komfort for patienten. 

 

 

 



  

 

Udvalget: 

- 2-delt sengesektion (200 x 81 cm) med elektrisk justering af højde- og rygsektion 

- 3-delt sengesektion (200 x 81 cm), med elektrisk justering af højde-, ryg- og bensektion 

- 2-delt sengesektion (200 x 81 cm), med hydraulisk justering af højde- og rygsektion 

- 3-delt sengesektion (200 x 81 cm), med hydraulisk justering af højde-, ryg- og bensektion 

Som en sikkerhedsfunktion har sengen gasfjederunderstøttede funktioner til Trendelenburg-justering og hurtig 

frigørelse af rygsektionen. 

Den 3-delte seng giver mulighed for forskellige siddestillinger til forskellige kliniske behov, f.eks. Fowler-stilling og 

pleje af hjertepatienter. 

Der er også valgfrit tilbehør, som hjælper patienten med at bevæge sig ind og ud af sengen ved egen hjælp. 

Produkt afbilledet med valgfrit tilbehør 

Tekniske data 

Sikker arbejdsbelastning (SWL): 230 kg 

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 13° – 6° 

3-delt hydraulisk model max 26° – 12° 

Justering af rygsektionen 0 – 70° 

Justering af lårsektionen 0 – 51° 

Hydrauliske modeller 0 – 38° 

Andre funktioner Håndbetjening | madrasbundens betræk ABS-plast 

(ventileret ja aftagelig) | Hjørnehjul til beskyttelse af 

sengens kanter | beslag til fastholdelsesbælte | 

lodret hævebevægelse | samtidige bevægelser af 

forskellige dele (f.eks. højde og rygsektion) 

CE-mærket Ja 

Fremstillingsland Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fabriksmonteret tilbehør: 

- Sengegavl, aftagelig. Rammerør: forkromet eller malet. Sengegavlplade farve hvid. Andre farver: lyseblå, 

lysegrøn, bøg og birk 

- Sengeende, aftagelig og foldbar (fungerer som ekstra bakke til linned). Rammerør: forkromet eller malet. 

Sengeendeplade farve hvid. Andre farver: lyseblå, lysegrøn, bøg og birk 

- Sideskinner, forkromet 1-sektions sammenklappelige 

- 3/4 sideskinner, forkromede sammenklappelige 

- Batteri 

- Adapter til håndtag og patientkontrolpanel 

- Trendelenburg 

- 4 bremsepedaler 

- Centrallåsende Ø150mm dobbelte hjul 

- Håndtag til hurtig frigørelse af rygsektionen (CPR) 

- Fodbetjening 

- Sengegalge 

- Støttehåndtag 

- Betjeningspanel for ledsager (sygeplejepanel) 

- Patientkontrolpanel: læselys, lys under sengen 

- System til udligning af potentiale 

 

Andet tilbehør: 

- Kurv til journal 

- Bord til monitor 

- Dropstativ med 4 kroge eller sengegalge 

- Holder til drænpose 

- Holder til urinpose 

- Stativ til iltflaske 5 kg 

 

 


