
  

 

ScanAfia Pro Plejeseng 

Finlands bedst sælg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

• Let og smal plejeseng 

• Designet til smalle døråbninger 

• Hovedgærder i massivt træ og aftagelig bund i hygiejnisk ABS-plast 

• Design til langvarig brug med lave livscyklusomkostninger 

 

 

ScanAfia PRO-sygeplejesenge er en let og smal plejeseng der er velegnet til plejehjem og 

hjemlige miljøer, hvor der er behov for let håndterbare og pålidelige plejesenge. En bred vifte 

af højdejusteringer og et bredt udvalg af tilbehør gør plejepersonalets arbejde lettere og giver 

patienterne gode muligheder for at komme sig og hvile sig. 

Sengegavlen er fremstillet af hygiejnisk ABS-plast med ventilationshuller. Skummadrassen 

bevarer sine egenskaber bedre på denne type underlag end på et traditionelt netunderlag. 

Sengebunden er let at fjerne for at rengøre og desinficere. 

 

 



  

 

ScanAfia plejesengen passer godt sammen med vores sortiment af sengemøbler og stole, og 

sammen skaber produkterne et både komfortabelt og praktisk plejemiljø. Hovedgærdet er lavet 

af massivt træ, hvilket giver en længere levetid end almindelige senge. Epoxybelægningen af 

høj kvalitet bidrager også til sengenes lange levetid – Lojer er den eneste producent, der 

sprænger stålkomponenterne før maling. Moderne design, finsk produktion af høj kvalitet og 

opmærksomhed på detaljer samt design i samarbejde med sundhedspersonale er grundlaget 

for ScanAfia-sengenes popularitet. 

 

Sortimentet: 

ScanAfia PRO HS-280/290: 2-delt seng med elektrisk justering af højde og rygsektion 

ScanAfia PRO HS-480/490: 4-delt seng med elektrisk højdejustering, rygsektion, lårsektion og 

lægsektion 

 

Tekniske data og funktioner 

Samlet bredde (inkl. Sidesinner) 90 – 100 cm 

Samlet længde 216 cm 

Lang model 226 cm 

Højdejusteringsområde Min 35 cm - Maks 75 cm 

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

Totalvægt (inkl. Sideskinner) 96 eller 100 kg 

Hjul Ø125 mm låsbare med styrehjul 

Sikker arbejdsbelastning (SWL) 225 kg 

Hovedgærder Massivt træ 

Dobbelte låsbare sideskinner i træ med 

låseknap 

 

Elektrisk justering af højde og rygsektion 

med håndbetjening 

(1332HS280 og 1332HS290) 

Elektrisk justering af højde, rygsektion, 

lårsektion og lægsektion med 

håndbetjening 

(1332HS480 og 1332HS490) 

Integrerede monteringer til to sengegalge 

og dropstativ 

 

Aftagelig bund af hygiejnisk ABS-plast  

Elektrisk system 24V 

Justering af rygsektionen 70° 

Justering af lårsektionen 27° (kun 4-sektions modeller) 

Justering af lægsektionen 10° (kun 4-sektions modeller) 

CE-mærket Ja 

Fremstillingsland Finland 

 

 

 



  

 

 

Fabriksmonterede muligheder: 

Modeller med speciallængde (78 × 215 cm eller 88 × 215 cm) 

Dobbelthjul Ø125 mm eller Ø150 mm 

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

Hjørnehjul til beskyttelse af sengens kant 

 

Andet tilbehør: 

En støtte kan monteres på siden 

Sengegalge 

Polstring til sideskinne (1 stk.) 

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

Læse- og madbord, placeret oven på sideskinnen 

Holder til urinpose, fastgjort til sengerammen 

Holder til væske-/urinpose, fastgjort til sideskinne 

 

 


