
  

 

Merivaara Carena Maskinvaskbar 

Hospitalsseng 

Finsk design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Bedste ergonomi i sin klasse for patienter og personale 

2. Simultane bevægelser af forskellige dele 

3. Sikker arbejdsbelastning (SWL) 330 kg 

 

Den revolutionerende og populære Carena hospitalsseng har alle de funktioner, som 

sundhedspersonalet har brug for, både hvad angår ergonomi og patientsikkerhed. Den populære 

Carena hospitalsseng fås nu også som en maskin vaskbar model. 

Den nye specielle Carena model er egnet til de krævende forhold, som maskinvask medfører. 

Derudover, reducerer dens antibakterielle belægning bakterievækst på stellet. Derfor er Carena et ideelt 

valg både i primærpleje samt skadestue og i langtidspleje. Den maskinvaskbare Carena-hospitalsseng 

overholder standarden EN 60601-2-52 for medicinske senge, og den opfylder kriterierne i afsnit 

201.11.6.6.6.101 for "Maskinvaskbar medicinsk seng". 

 



  

 

 

Overfladebehandlingen af rammekonstruktionen opfylder kriterierne i klasse C5-M i ISO 12944-6-standarden 

"Maling og lak". - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner ved hjælp af beskyttende malingssystemer - Del 6: 

Laboratorieprøvning af ydeevne metoder". Kriterierne for klasse C5-M svarer til de strenge miljøforhold i 15 år i 

marine klima. Korrosionsbeskyttelsen af sengerammen forhindrer rustdannelse. Indtrængningsbeskyttelsesklassen 

for den vaskbare Carena er IP66W, hvilket indikerer en forbedret indkapsling af de elektriske komponenter. 

Desuden forbedrer de 150 mm dobbelte hjul sengens manøvredygtighed. 

Madrasbunden på den vaskbare Carena er lavet af metalnet. 

Bremsepedalens udformning gør det lettere at låse og frigøre bremsen. De dobbelte hjul gør sengen nem at 

manøvrere. 

Korrekte og variable behandlingsstillinger er afgørende for patientens komfort, og de er lette at udføre med den 

firedelte seng. Det er blevet gjordt let for patienterne at kravle ind og ud af sengen. 

Trendelenburg-stillingen bruges ofte til at støtte den posturale pleje. Den lodrette hævebevægelse kræver ikke 

ekstra plads, hvilket betyder, at stillingen kan ændres, selv i trange omgivelser. Den unikke løftemekanisme er 

blevet patenteret. 

Det valgfrie natlys forbedrer sikkerheden, også i mørke timer. Sengen på billedet er Futura Plus, lyset er det 

samme som i Carena (ikke beregnet til vask). 

Det valgfrie patientpanel kan bruges som praktisk læselampe. Sengen på billedet er Futura Plus, betjeningspanelet 

og lyset er det samme som i Carena (ikke beregnet til vask) 

 

Særlige funktioner: Fordele: 

Korrosionsbeskyttelse af sengerammen Beskytter sengerammen mod rust 

Indtrængningsbeskyttelsesklasse IP66W Forøger levetiden for de elektriske komponenter 

Antibakteriel belægning Forhindrer bakterievækst 

Dobbelte hjul 150 mm Gør det muligt at flytte sengen til/fra maskinens vaskelinje 

Høj sikker arbejdsbelastning (SWL) 330 kg Gør sengen velegnet til store patienter 

Højdejustering 34-84 cm Giver mulighed for fremragende patient- og sygeplejeergonomi 

Let bremsesystem Gør sengen behagelig at bruge 

Firedelt sengeafsnit med elektriske justeringer Gør sengen behagelig at bruge 

Bredt udvalg af tilbehør Giver f.eks. mulighed for, at patienterne selv kan justere sengen 

Giver mulighed for en række forskellige positioner, der understøtter behandlingen 

 

 



  

 

 

Tekniske data og funktioner 

Samlet bredde (inkl. Sidesinner) 90 cm 
Bredde af patientflade 80 eller 90 cm 

Samlet længde 215 cm 
Højdejustering 34 - 84 cm 
Samlet vægt 100 – 110 kg 
Anbefalet madrasstørrelse 80 x 200 cm 
Hjul Centralt låsbare, 2 pedaler og en bremsestang i 

fodenden 
Maksimal patientvægt 300 kg 
Sikker arbejdsbelastning (SWL) 330 kg 

Trendelenburg/Anti-trendelenburg 12° – 6° 
Justering af rygsektionen 0° – 70° 
Justering af lårsektionen 0° – 29° 
Justering af lægsektion 0° – 24° 
IP-Klasse IP66W 
Andet standardudstyr Håndbetjening | madrasbundens betræk metalnet | 

stødpuder | lodret hævebevægelse | 
samtidige bevægelser af forskellige dele (f.eks. højde 
og rygparti) 

CE-mærket Ja 
Fremstillingsland Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Fabriksmonteret maskinvaskbar tilbehør: 

- Sengegalge 

- Dropstativ: 4 kroge 

- Batteri 

- Oxygenflasker 

- Adapter til grebshåndtag og patient kontrolpanel 

- Krog til elektrisk 

Andet tilbehør: 

- Aftagelig sengeende. Rammerør: forkromet eller malet. Sengegavl farve hvid. Andre farver: lyseblå, lysegrøn, 

bøg og birk 

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

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

- Sideskinner, forkromet eller malet farve sølv 

- 3/4 sideskinner, forkromet eller malet farve sølv 

- Journal kurv 

- Monitorbord 

- Dropstativ med 4 kroge eller fastgørelse til sengegalge 

- Holder til drænpose  

- Holder til urinpose  

- Stativ til iltflaske 5 kg 

- Skinner til tilbehør 

- Krog til elektrisk kabel 

 


