
  

 

ScanAfia X ICU W Hospitalsseng 
Alsidig ICU seng med omfattende funktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Høj maksimal belastning (SWL)  

2. Meget nem at manøvrere takket være store dobbelte hjul (150 mm) 

3. Op til 20° anti-Trendelenburg-justering for effektiv hjertestilling 

 

ScanAfia X ICU-sengen er et sikkert valg til alle hospitalets forskellige afdelinger. Den tilbyder kvalitet og 
funktionalitet til en god pris. ScanAfia X ICU opfylder også kravene i EN 60601-2-52:2010-standarden for 
sundhedssenge. Det er en god hospitalsseng til krævende brug. 

ScanAfia X ICU-hospitalssengen kan tåle belastninger på op til 340 kg (SWL), men er stadig let og nem at 
manøvrere takket være de dobbelte hjul på Ø150 mm. Sengen fås også med elektrisk låsbare hjul. Sengen er 
designet med vægt på ergonomi for plejeren og komfort og tilgængelighed for patienten. Den usædvanligt lave 
minimumshøjde letter personalets arbejde og gør det lettere for patienterne at komme ind og ud af sengen. 
Rygdelens glidemekanisme forbedrer også patientens komfort. Sengen har også et meget bredt elektrisk 
Trendelenburg/anti-Trendelenburg-indstillingsområde. ScanAfia X ICU-sengens standardfunktioner omfatter også 
sygeplejepanel, elektrisk HLR-funktion, glidemekanisme i ryggen og batteribackup.  

 



  

 

Produkt afbilledet med valgfrit tilbehør 

Tekniske data 

Samlet bredde (med sideskinner) 89,5 cm – 99,5 cm 
Bredde af patientoverflade 80 cm – 90 cm 

Samlet længde 215 cm 
Patientens overflade længde 205 cm 
Højdejustering 34 cm – 82 cm 
Anbefalet madrasstørrelse 205 x 78/88 x 13 cm 
Samlet vægt (uden sideskinner) 89,5 cm 109 kg 
Samlet vægt (uden sideskinner) 99,5 cm 111 kg 
Hjul Ø150 mm dobbelthjul med centrallås  
Retningsbestemt hjul Ja 
Sikker arbejdsbelastning (SWL) 340 kg 
Elektrisk system 24V 
Justering af rygsektion 70° 
Justering af lårsektion 30° 
Justering af lægsektion 11° 
Trendelenburg / anti-Trendelenburg 12°/20° (elektrisk) 
Aftagelige sengeender Hvid, Blå, Gul og Lysegrøn 
Sideskinner Forkromet eller malet: normal og lang udgave 
Andre funktioner Batteribackup, håndbetjening, kontrolpanel for 

sygeplejersker, glidemekanisme for rygsektionen, 
elektrisk CPR-funktion, manuel nedsænkning af 
rygsektionen i nødstilfælde, beslag til 
fastgørelsesbælter, hjørnehjul til beskyttelse af 
sengens kant 

CE-mærket Ja 
Fremstillingsland Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fabriksmonteret tilbehør: 

- 5. hjul til at hjælpe med at flytte 

Andet tilbehør: 

- Special længde (kan forlænges +15 cm) model 

- Ekstra høje sideskinner 

- Sengegalge med trekantet håndtag 

- Støttehåndtag 

- Dropstativ med hurtig justering med én hånd 

- Ekstra bakke (til linned) 

- Sengegavl (hovedparti) 

- Sengeende med monitorbakke (fodende) 

- Holder til urinpose 

- Læse- og spisebord, oven på sideskinnerne 

- Fleksibel håndbetjeningsholder 

 

 


