HS Seng
HS Sengen er specielt designet til, at
beskytte brugere med meget kraftige,
ukontrollerede og ufrivillige bevægelser mod
at komme til skade ved ind- og udstigning i
sengen samt under hvile og søvn. Disse
egenskaber findes ofte hos personer der
lider af Huntington Sygdom samt personer
med forskellige former for hjerneskade samt
demens.
HS Sengen består af en solid sengeramme i
massiv bøgetræ med polstring på alle sider
og kanter. Der er desuden gummipolstring
og beskyttelseskant ved sengesiderne, som
beskytter brugeren ved ind og udstigning
samt når siderne er åbne.
Åbning og lukning af siderne foregår via et
centralt lukkesystem, som er let at betjene.
HS sengen er eleverbar og har en 4-delt
liggeflade.
HS sengen har en indbygget forlængelse af
liggefladen i hoved- og ben ende samt
centralbremsesystem.
Udvendige mål: 94 x 218 cm
Indvendige mål: 80 x 210 cm
Sengeside højde: 35 cm
Højdeindstillig: 46-84 cm
Madrasmål: 76x205x13 cm
Madrassen består af en top med 6 cm
Tempraflex samt 7 cm brandhæmmende
polyether skum betrukket med
brandhæmmende inkontinens-betræk.
Sårkategori: 2
Sidepolstringer består af 1 cm celleskum,
1½ cm skum, 1 plade samt betræk af
inkontinensstof.
Alt betræk kan vaskes på 95 gr. og
tørretumbles.
Der er mulighed for efterfølgende at få skifte
en fast gavl ud med en hængslet gavl.
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HS Seng
Model 800

Model 801

Faste gavle

Fast hovedgavl, hængslet fodgavl

Vare nr.: 17 08 00

Vare nr.: 17 08 01

HMI.nr.: 63 499

HMI.nr.: 72 986

Model 810

Model 811

Fast fodgavl, hængslet hovedgavl

Hængslet hoved- og fodgavl

Vare nr.: 17 08 10

Vare nr.: 17 08 11

HMI.nr.: 85 532

HMI.nr.: 85 533

Tilbehør

Vare nr.:

Betræk til 5 dele

17 70 00

Betræk til 4 dele

17 70 10

Betræk til 2 dele

17 70 20

Rev. 5.0.

Side 2 af 2

