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Plejesenge

VELKOMMEN
til Jysk Handi`s verden af standardløsninger indenfor
plejesenge, tremmeplejesenge, traumeplejesenge, sansesenge,
tremmesenge og kravlegårde.
I denne brochurer viser vi et udvalg af vores standardsenge og
de muligheder der er, at vælge imellem.
Vi håber du bliver inspireret til netop den løsning, du har brug
for, ellers sidder vi parate til at hjælpe dig - ring på 86 99 65 00.
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3 selvlåsende positioner
1.
Plejeseng Model 451, 452
Plejeseng med plexiglas i skydelåger er udviklet til børn og unge
med fysiske eller psykiske handicaps, hvor der er behov for tryghed
i plejesituation samt at være under opsyn. Plejesengen er optimal
til et rum med begrænset plads.
Model 451 har 1 skydelåge

Model 452 har 2 skydelåger
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Plejesenge
2.
Plejeseng Model 800, 801, 810, 811
Specialpolstret plejeseng til patienter med Huntingtons Sygdom
og andre patientgrupper med samme behov.
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Solid sengeramme i massiv bøgetræ med polstring over kant på gavle
og sider. Centralt lukkesystem på begge sider. Central låsesystem.
Model 800 har
Fast hoved– og fodgavl
2 sider med central lukkesystem
Model 801 har
Fast hovedgavl, hængslet fodgavl
2 sider med central lukkesystem

Model 800

Model 810
Hængslet hovedgavl, fast fodgavl
2 sider med central lukkesystem
Model 811
Hængslet hoved– og fodgavl
2 sider med central lukkesystem

Model 801
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Tremmeplejesenge
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Underlag ved polstring og
beskyttelsesramme er
standard på model 524
3.
Tremmeplejeseng model 524, 824 og 1024
Tremmeplejesengene er udviklet til børn og voksne med fysiske
eller psykiske handicaps. Den solide konstruktion gør, at den kan
anvendes af meget urolige brugere.
Tremmeplejesengene er med 4-delt låger på begge sider med
lukkefald og sengegavle i bøgekrydsfinér.
Tremmehøjden er:
Model 524 - 50 cm
Model 824 - 80 cm
Model 1024 - 100 cm

Model 824
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Tremmeplejesenge
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Tremmeplejeseng model 1314
Tremmeplejesengen er udviklet til
børn og voksne med fysiske
eller psykiske handicaps.
Den solide konstruktion gør, at
den kan anvendes af meget
urolige brugere.

Toprammen kan afmonteres,
hvis der opstår et behov for,
at bruge personlift.

Tremmeplejesengen er med
2 sengegavle i bøgekrydsfinér,
1 side i bøgekrydsfinér og
1 side med 4-delt tremmelåger i
lakeret bøgetræ.
Lukkemekanisme i top og bund er
indfældet i låger.
Aftagelig topramme.
Tremmehøjden er:
Model 1314 - 130 cm
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Tremmeplejesenge tilbehør
Madrasser
Combimadras Tempraflex
Tempraflex er et unikt materiale, som med trykfordelende
egenskaber kan forebygge tryksår hos sengeliggende brugere.
TOP: 6 cm Tempraflex / BUND: 7 cm brandhæmmende polyether
Sårkategori: 2

Betræk

Koldskumsmadras
TOP: 3 cm Fleksibelt PUR på polyetherbasis /
BUND: 10 cm Polyurethane Foam
Sårkategori: 2
Inkontinensbetræk
Farve: Grå
Vask: 90 gr

Polstring
Tremmeplejesengene
kan monteres med
polstring på låger og
gavle.

Polstring ind/kant

Polstring ind
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Tremmeplejesenge tilbehør
Plexiglas
Tremmeplejesengen
kan monteres med
plexiglas på alle låger
samt eftermonteres
hvis behovet opstår
senere.

Alle tremmeplejesengene er forberedt til
eftermontering af plexiglas i lågerne med en
grå liste.

Låseskud til lukkefald

Alle har ret til en god nats søvn !
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Juniorseng
5

Ydre mål
B 78 cm x L 188 cm

Tremmehøjden er:
Model 414 - 40 cm
Model 614 - 60 cm
5.
Juniorseng, højdejusterbar
Model 414, 614
Juniorseng højdejusterbar er
udviklet til børn og unge mellem 4
og 12 år, som har plejekrævende
psykiske eller fysiske handicaps og
hvor der er behov for, at sikre
barnets hvile– og
sovesituation i trygge og
rolige rammer.
Madrasmål: 10 x 70 x 180 cm

Højdejustering/vandring:
Fra 50 cm til 82 cm
Model 414 og 614
er med gavle og 1 fast side i tremmer og 1 side med 4-delt låger
med lukkefald.
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Traumeplejeseng
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Sidehøjden er: 80 cm
6.
Traumeseng Model 814, 824
Traumeplejesengen er udviklet til
brugere med diffuse hjerneskader samt
brugere med påført traumer og choktilstande efter f.eks. En ulykke, hvor personen har en yderst voldsom udad reagerende adfærd og hvor der er brug for optimal sikkerhed for både bruger og plejepersonale.
Der er udarbejdet en rengøring og
vedligeholdelsesprocedure, der gør
Traumeplejesengen velegnet til
sygehussektoren.

Model 814
2 faste gavle
1 fast side
1 side med 4-delt låger
Model 824
2 faste gavle
2 sider med 4-delt låger
Polstring i antibakteriel
og slidstærkt Ambla.

Traumeplejesengens konstruktion er ekstra forstærket med
stabilisator i sengens laveste position samt solide senge låger og
låsesystem. Traumeplejesengen er fuld polstret så brugeren ikke
kan yde selvskade.
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Tremmeseng Autist
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7.
Tremmeseng Autist Model 1314
Tremmeseng Autist er udviklet til
brugere med diagnosen autisme og
lignende brugere som søger
grænser, udbrud, klatring og
forcering.
Tremmeseng Autist giver bruger
tryghed i hvile og sovesituation.

Tremmeseng Autist består af en meget
solid sengekonstruktion med fastskruet
lamelbund samt en plade inde i madrassen, så bruger ikke kan bryde ud gennem
sengebunden.
Tremmeseng Autist er polstret med
slidstærk antibakteriel Ambla.
Madrasmål: 10 x 80 x 200 cm
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Afprøv i udvalg
Det kan være svært at vide, hvilken slags seng der
passer til den enkelte bruger.
Derfor giver vi dig mulighed for, at afprøve sengen
i 14 dage så du finder ud af, om det er den helt
rigtige løsning.
Kontakt os på 86 99 65 00 for at høre nærmere.

Kig ind på vores hjemmeside

www.jyskhandi.dk
Her finder du alle vores
produkter indenfor
standardprodukter og
specialløsninger.

ALT ER MULIGT!
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Tremmesenge
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Model 612

Tremmehøjden er:
Model 612 - 60 cm
Model 812 - 80 cm
Model 1012 - 100 cm

Hvidlakeret
Tremmesengen kan også leveres
i hvidlakeret Softhvid.

8.
Tremmeseng Model 612, 812, 1012
Tremmesengen er udviklet til børn med fysiske eller psykiske
handicaps, hvor der er behov for, at sikre barnets sovesituation
med trygge og rolige rammer.
12

Tremmesenge tilbehør
Polstring
Alle sider og gavle kan polstres.

Madrasser
Tempraflex er et unikt materiale, som med trykfordelende egenskaber kan forebygge tryksår hos sengeliggende brugere.
TOP: 6 cm Tempraflex / BUND: 7 cm brandhæmmende polyether
Sårkategori: 2
Koldskumsmadras med inkontinensbetræk
TOP: 3 cm Fleksibelt PUR på polyetherbasis
BUND: 10 cm Polyurethane Foam
Sårkategori: 2

Sengeløfter

Låseskud til lukkefald

Tremmesengen kan monteres
på en sengeløfter, hvis behovet
for elevation skulle opstå.
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Sanseseng
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9.
Sanseseng Basis
Sansesengen måler 200 x 200 cm og kan åbnes fra 3 af siderne. Fast ”himmel” til ophængning af aktivitetsredskaber, legetøj m.m. Sansesengen er konstrueret således, at almindelige
gulvlifte kan køres helt tæt på sengen.
Sengens fundament udnyttes til hylder og magasinbokse,
under selve sengen er der en lille hyggehule med kighuller.
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Kravlegård
10.
Kravlegård Basis
Kravlegården er med 2-delt sidehængt låge med lukkefald og
låseskud til sikring af lukning.

Hvidlakeret
Kravlegården kan også
leveres i hvidlakeret Softhvid.
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Polstring
Bund og alle sider
kan polstres.

Muligheder
Kravlegården kan leveres
med eller uden bund.
Kravlegården kan laves
med faste eller aftagelige
sider, der kan skilles ad
uden brug af værktøj.
Kravegården kan fremstilles i fyr eller bøgetræ.
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ALT ER MULIGT
Jysk Handi har siden 1990 udviklet og produceret hjælpemidler
til fysisk– og psykisk handicappede.
Jysk Handi har et bredt sortiment af standardprodukter indenfor
kommunikationshjælpemidler, rehab og senge.
Jysk Handi laver alle typer af individuelle hjælpemidler
indenfor specialløsninger.

www.jyskhandi.dk
Har du spørgsmål, så ring endelig på 86 99
vi sidder klar til, at hjælpe dig!

65 00 -

JYSK HANDI
Hornbjergvej 11
8543 Hornslet
+ 45 86 99 65 00
mail@jyskhandi.dk
www.jyskhandi.dk

Rasmus Henriksen
Vi ses på
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