Sykehussengen

Futura Plus
Kombinerer økonomi og allsidighet

Velg Futura Plus – når påliteligheten og
allsidigheten er viktig, både nå og i framtiden
Futura Plus har et stort antall funksjoner som gjør pleiearbeidet
enklere og gir en ergonomisk riktig arbeidsstilling.

Futura Plus er en klassiker som suksessfullt
har møtt kvalitetsutfordringene i helsevesenets
utvikling både hos pasienter og helsepersonell. Futura Plus
er en slitesterk og tilpasningsdyktig produktfamilie innen sykehussenger
som egner seg både for sykehus og andre pleiesituasjoner.
De ulike funksjonene er laget for å være så enkle som mulig å bruke. Kvalitets- og funksjonsegenskapene hos Futura Plus har gjentatte ganger blitt satt
på prøve og har alltid oppfylt de mest krevende standardene.

Håndtaket for innstilling av ryggdelen er
enkel å nå. Et avtakbart håndtak som
kan anvendes av pasienten finnes som
tilleggsutstyr.

Mini-ACP
Batteriserie

10000 1099
10000 1091

Hydraulisk høydeinnstilling
med fotpedal.

Tilbehør og alternativer
Sengegavler

Justerbar sengegavel
Enkel å ta av, utstyrt med en hurtiglås. Kan anvendes til å forkorte eller
forlenge sengebunnen for å passe til pasienten. Krommede rør. Laminerte plater som finnes i ulike farger.

Sengegavel i stål
Formgivne stålrør for montering
av ortopedisk utstyr.

Justerbar designgavel
Festes ovenpå madrassbasens ytterramme. Justerbar lengde + 20cm.
10000 9880......80 cm
10000 9882
10000 9888
10000 9980......90 cm
10000 9982
10000 9988

hvit
lyseblå
blå
hvit
lyseblå
blå

Løftehjelpemiddel og infusjonsstativ

Løftebøyle
Håndtaket er innen rekkevidde for pasienten uavhengig av ryggdelens posisjon. Enkel å feste og ta av, røret
tas av separat. Alternativ med to håndtak.
10000 0770 (bilde til venstre), 10000 0772 (bilde til høyre)

Oppreisningsstøtte
Gjør det lettere for pasienten å
komme seg ut av sengen. Kan
festes på begge sider. Avtakbar
oppreisningsstøtte som kan stilles
inn i tre ulike posisjoner.
10000 7755

Infusjonsstativ, 4 kroker
Rett modell, høydeinnstillingsmuligheter, festes i
hodegavelen.

Vinkelinnst
infusjonsst
Høydeinnst
ter, festes i

10000 0499

10000 0708

Annet tilbehør

Assistenthylle
Gir en hygienisk yte for pleiemateriell. Uttrekkbar, kan tas av for
rengjøring.

Monitorbrett
Enkel å feste på sengegavelen,
på inn- eller utsiden av sengen.

Forlengelsesplate
Øker sengens lengde med
ca. 200 mm.

Urinflaskeholder

Navnkortholder
Enkel å feste på madrassbasen.

Urinposeholder

12800 9790

12800 9768

10000 0762

Journalkurv
Festes på gavlene.
10000 0784

tilt
tativ
tillingsmulighehodegavelen.

Håndtak for innstilling
av ryggdelen
Øker pasientens uavhengighet.
Avtakbar, kan festes på begge
sider av sengen.

10000 0799

10000 0798

10000 0782

Hjul / låsealternativer

Futura sengene er enkle å manøvrere takket være et pålitelig
sentrallåsesystem. Låsepedalen
er tilgjengelig fra begge sider
av sengen og kan enkelt nås fra
sengens gavel. Ekstra fotpedaler kan også installeres i hodeendens hjul.

Ekstra bremsepedal
Passer alle sentrallåsemekanismer.

Designhjul, Ø 150 eller 125 mm.
Sentrallåsemekanisme.
PJP hjul, Ø 125 mm. Iført kulelager av høy kvalitet.
Sentrallåsemekanisme.
Individuelt låsbare hjul, Ø 125 mm.

Brukervennlige funksjoner
gir god ergonomi i arbeidet
Den elektriske innstillingen av madrassbasen på Futura Plus sengen, som et alternativ til den hydrauliske innstillingen, reduserer
belastningen for helsepersonalet og gir en sikker pasientbehandling. Innstillingene aktiveres med en håndkontroll og skjer stille og
rolig, noe som øker pasientkomforten.
Utover elektrisk manøvrering finnes det også mekaniske innstillinger. I dette tilfelle innstilles sengens høyde hydraulisk med en
pedal. Den manuelle innstillingen av ryggdelen og sjokkleie utføres
med gassfjærbaserte håndtak. Samtlige innstillingspedaler og
håndtak er innen en behagelig rekkevidde.
Futura sengene er konstruert for en enkel rengjøring. Det elegante
designet samt utvalget av farger og materiale passer inn i ulike
pleiemiljøer.

Futura Plus kan utstyres med hydraulisk høydeinnstilling og gassfjærbasert innstilling av ryggdelen. De
håndmanøvrerende håndtakene og
pedalene er innen en behagelig rekkevidde.

Futura Plus finnes også i en modell med
fast høyde. Innstillingene av ryggdelen
og sjokkleie er gassfjærbaserte.

Elektrisk manøvrerte innstillinger
underletter pleiearbeidet og øker pasientkomforten.

Futura Plus
Sykehussengen
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tilpassingsmulighetene og de mange egenskapene hos
sykehussengen Futura Plus, sikrer pasientens komfort i
den daglige bruken.

• Understell av epoxylakkert eller krommet stål
• Mellomramme av epoxylakkert stål
• Madrassbasen er 2- eller 3-delt; rammerørene er
av epoxylakkert eller krommet stål,
madrassbasens plater er av epoxylakkert stål
• Hjul, Ø 125 mm eller Ø 150 mm, sentrallåsesystem

DIMENSJONER
• Totallengde 2250 mm med HCH-hodegavel
• Totalbredde 845 eller 945 mm
• Anbefalt madrasstørrelse 850 × 2000 mm
eller 750 × 2000 mm
• Vekt ca. 90 kg uten tilbehør
• Maks belastning 180 kg, inkl. tilbehør

INNSTILLINGER
• Hydraulisk høydeinnstilling (415 – 810 mm),
innstillingspedal på begge sider av sengen eller
elektrisk innstilling med håndkontroll (440 – 830 mm)
• Rygg- og bendel, elektrisk eller gassfjærbasert
• Sjokkleie (–26°) og anti-sjokkleie (+12°)
gassfjærbasert

FARGER
Takket være det mangesidige tilbehørssortimentet
er Futura Plus et fleksibelt alternativ.

•
•
•
•
•

Hvit ....................... RAL 9002
Sølv ...................... RAL 9006
Lyseblå ................. RAL 5023
Blå ........................ RAL 5024
Krommet

Garanti 3 år

Taktum/Markprint 11/2004 1000 7/1

Vi forbeholder oss retten til produktendringer.

De trinnløse gassfjærbaserte innstillingene av sjokkleie /
anti-sjokkleie gir et bredt innstillingsintervall.

