
  

 

ScanAfia XTK Hospitalsseng 
Et sikkert valg for sygeafdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedfunktioner: 

1. Pålidelig hospitalsseng 

2. Maksimal belastning (SWL) 260 kg 

3. Manuel nedsænkning af rygsektionen i nødstilfælde 

 

ScanAfia XTK sengen er en pålidelig hospitalsseng og et sikkert valg til hospitalsafdelinger. Sengen er af høj 
kvalitet og er designet til hospitaler, medicinske centre og lignende faciliteter, og den opfylder kravene i EN 
60601-2-52:2010-standarden for sundhedssenge. 

ScanAfia XTK-hospitalssengen kan tåle belastninger på op til 260 kg (SWL), men er stadig let og nem at 
manøvrere takket være de valgfrie dobbelte 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. Rygsektionens glidemekanisme forbedrer også 
patientens komfort. 

 

 



  

 

 

Udvalg: 

ScanAfia XTK-280/290 2-delte seng (205 × 80/90 cm), med elektrisk højde- og rygsektionsjustering. 

ScanAfia XTK-480/490 4-delt seng (205 × 80/90 cm), med elektrisk højde-, rygsektion-, lårsektion- og 
lægsektionsjustering. 

Produkt afbilledet med valgfrit tilbehør 

Tekniske data 
Elektrisk højde- og rygsektionsjustering 
med håndbetjening 

Modeller. XTK-280 og XTK 290 

Elektrisk højde- ryg- og lår- og 
lægsektionsindstilling 

Modeller. XTK-480 og XTK-490 

Stel Epoxybelagt eller forkromet stål 
Sengegavl ved hovedenden Epoxybelagt eller forkromet stål 
Sengegalv stykke fås i: Hvid, Blå, Gul, Lysegrøn, Birkefarvet og Bøgefarvet 
Forskydningsmekanisme til rygsektion  
Minimumshøjde 32 cm 
Maksimal højde 82 cm  
Anbefalet madrasstørrelse 205 x 78/88 x 13 cm 
Samlet bredde (inkl. låger) 90 eller 100 cm 
Totalvægt (uden sideskinner) (80 cm) 108 kg – (90 cm) 110 kg 
Hjul Ø125 mm centralt låsbare med retningsbestemt hjul 
Bremsesystem Enkelt bremsestag eller individuelle hjulbremser i 

fodenden. 
Hjørnehjul til beskyttelse af sengens 
kanter 

 

Mekanisk CPR-funktion i rygsektionen  
Integreret beslag til 2 sengegalge og 
dropstativer 

 

Beslag til fastholdelsesbælte Huller 
Elektrisk system 24V 
Åndbar bund af ABS-plast  
Justering af rygsektionen 70° 
Justering af lårsektionen 30° 
Justering af lægsektion 11° 
CE-mærket Ja 
Fremstillingsland Finland 

 

 

 

 

 



  

 

 

Fabriksmonterede muligheder: 

• Sengegalge 

• Støttehåndtag monteret inden for sideskinnerne (kræver adapter) eller monteret uden for sideskinnerne 
(adapter medfølger) 

• Holder til urinpose 

• Femte hjul til lettere manøvrering 

• Kurv til journal 

• Monitorbord 

• Kontrolpanel 

• Læse- og spisebord, oven på sideskinne 

 


