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  Vi tilbyr et bredt utvalg av pleiesenger fra Wissner-bosserhoff

  Alle sengene er testet etter siste sengestandard

  Det er 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler

  Både senger og nattbord kan leveres med antibakteriell overflate ved bestilling på min. 20 stk

  Overflatene er 95 % sterile etter 180 minutter, dvs. større sikkerhet for både pasient og pleiere

Wissner-bosserhoff



Velferdsteknologi

Tlf sentralbord: 38 14 48 00
Mail: hjelpemidler@varodd.no

www.varodd.no

SALGSORGANISASJON

Varodd Velferdsteknologi er en landsdekkende leverandør med et bredt sortiment av produkter 
til hjelpemiddelsentraler, kommuner, sykehjem og sykehus. Vi har vært leverandør av 
hjelpemidler til helse-Norge siden 1963 med mål om å gjøre hverdagen enklere!
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  Standard farge bøk

  Integrert sengegrind som kan betjenes med en hånd

  Sengegrinden kan låses i tre forskjellige høyder

  Sengegrinden senkes under sengeflate som gjør inn- og utstigning enkel

  Sentralbrems med retningsstyring er standard

  Firedelt ergonomisk sengeflate

  Sengeflate kan forlenges til 220 cm

  Håndkontroll med sikkerhetsfunksjon

  15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler

  Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Mål og vekt
Lengde 218 cm 

Bredde  102 cm

Bredde Movita 80 cm 97 cm

Madrasslengde 200 cm

Madrassbredde  85 cm

Madrassbredde Movita 80 cm 80 cm

Høyde sengeflate  38-82 cm

Løfteevne SWL 205 kg

Brukervekt 170 kg

Frihøyde over gulv 16 cm

MOVITA

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Beskrivelse

628000 232985 Pleieseng Movita  85 cm

628002 Pleieseng Movita 80 cm



SENGER

Sentralbrems

Intelligent håndkontroll 
med sikkerhetsfunksjon 
(velg funksjon - aktiver).

Mulighet til å låse 
funksjonene.

MOVITA

Movita har automatisk forlengelse av setedel når 
man regulerer hjertebrettet i sittestilling slik at  
man får god sittekomfort og trykkfordeling.

          Standard                                   Movita

Solide og pene gavler i bøk

Innebygget ryggtilbakeføring
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SENGER

  Standard farge memoriana

  Vertikaldelt sengegrind for større sikkerhet og lettere inn- og utstigning

  Sengegrind kan låses i tre nivå - maks høyde 40 cm

  Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)

  Firedelt ergonomisk sengeflate

  Større sikkerhet med fallforebyggende sengeflatehøyde på kun 25 cm

  Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm

  Komfort - og liggesår forebyggende funksjoner 

  Sengeflate kan forlenges til 220 cm

  15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler

  Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Beskrivelse

628010 196524 Pleieseng Sentida 3 85 cm

628009 256389 Pleieseng Sentida 3 100 cm

SENTIDA 3
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Mål og vekt
Lengde 216 cm 

Bredde 103 cm

Bredde Sentida 3 100 116 cm

Madrasslengde 200 cm

Madrassbredde 85 cm

Madrassbredde Sentida 3 100 100 cm

Høyde sengeflate 25-80 kg

Løfteevne 225 kg

Brukervekt 190 kg



SENGER

Sikkerhet og komfort 
Vertikaldelt sengegrind med fire høydenivåer

Soft beskyttelse 

Full beskyttelse
For madrasshøyde fra 12 til 18 cm

4 nivå av beskyttelse

1

2

3

4

Ingen barrierer

Orientering
Frihet for pasienten

Mobilitet
Tilpasset pasientens kroppslengde

Sikkerhet
Oppfyller krav til sikkerhet i 
ny standard IEC 60601-2-52

4 fordeler

De vertikaldelte sengegrindene har 
en avrundet topplist i tre, i nederste 
posisjon ligger grinden ca 10 cm 
under madrassens overflate. Det 
betyr enkel tilgang for pleie-
personalet som skal utøve sine 
daglige oppgaver som stell og 
pleie av pasienten eller for eks. 
bytte av sengetøy.

For sikkerhet om natten kan det 
være tilstrekkelig å kombinere lav 
posisjon av sengen med øvre del  
av sengegrinden i første høydenivå.
Med denne ”soft” løsningen unngås 
unødvendige hindringer for pasien-
ten, samtidig som fallrisiko blir 
redusert.

Med øvre del av sengegrinden i 
dette nivået, kan pasienten benytte 
grinden som støtte for å komme ut 
og inn av sengen. Høyde på senge-
flate tilpasses pasientens kropps-
lengde.

Med sengegrindene i øverste nivå 
oppnås maksimal sikkerhet for 
pasienten. 

Ikke behov for beskyttelse 

3/4 beskyttelse

SENTIDA 3
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Komfort og forebygging

Komfortstilling

Når pasienten blir sengeliggende end-
res pleiebehovet. Endring av liggestilling 
er viktig for komfort samt for å forhindre 
liggesår. 

Sentida sengen har en dynamisk senge-
flate, med ryggtilbakeføring og automa-
tisk forlengelse av setedel slik at man får 
god sittekomfort og trykkfordeling.       55          37     20            88 cm

Sengeflate for trykksårforebygging

  Pasient 

•  Brukervennlig konsept

 med klare symboler

• Forhåndsprogrammerte   

    funksjoner for å unngå 

    utilsiktede reguleringer

•  Komfortstilling uten å  

forlate sengen

 

  Pleiepersonalet 

•  3-modus betjeningspanelet kan  

individuelt tilpasses den enkelte 

pasient

• Forhåndprogrammerte auto-

    matiske funksjoner sparer tid

  Vedlikehold/ 
         teknologi 

• Sengen har EPJ kabler som er       

    av svært høy kvalitet, kabel- 

    brudd og unødige kostnader  

 unngås

• Betjeningspanel og elektronikk

 i ett, ikke behov for egen     

    elektronikk

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. 
Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, 
samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er 
praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunise-
re med besøkende i øyehøyde. Å benytte 
personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg 
gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyel-
sen og blodsirkulasjon forbedres.

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting 
av knærne, forebygges liggesår. Dette 
oppnås med en litt senket hodeposisjon 
kombinert med å løfte leggene for å av-
laste hæler og ledd (f.eks med en pute 
plassert under leggene).

Forebyggende

SENTIDA 3
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SENGER

Pasient

• Pasientens sikkerhet og komfort

ivaretas i alle posisjoner

• Pasienten kan forflytte seg

selv fra sengen

•  Innebygget sengeforlenger

•  Redusert risiko ved å senke

sengen til laveste nivå om natten

•  Sengen stanser automatisk ved

40 cm høyde

Pleie

•  Rask regulering til ønsket

sengeflatehøyde

• Sikker og effektiv

•  Redusert risiko for at pasient skal

falle ut av sengen

•  80 cm høyde på sengeflate, korrekt

arbeidsstilling for pleiepersonalet

80 cm
for komfortabel og
ryggbesparende pleie

40 cm
for ergonomisk inn- og utstigning  
av seng i stolhøyde

25 cm
for fall-forebygging og sikker 
posisjonering om natten 

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en 
intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll 
med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver).  
Håndkontrollen er lett å betjene for både  
pasient og personale.

Intelligent håndkontroll med 
automatiske og tidsbesparende 
funksjoner.

SENTIDA 3

Integrert 
låsefunksjon

Håndkontroll
med tydelige
funksjoner
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SENGER

  Standard farge bøk

  Vertikal delte sengegrinder for større sikkerhet, og lettere inn- og utstigning

  Sengegrinder kan låses i tre nivå, maks høyde 40 cm

  Sengeflatehøyde kun 28 cm

  Firedelt ergonomisk sengeflate

  Sengeflate kan forlenges til 220 cm

  Sentralbrems med retningssstyring er standard

  15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler

  Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Mål og vekt
Lengde 218 cm 

Bredde  102 cm

Madrass-lengde 200 cm

Madrass-bredde  85 cm

Høyde sengeflate 28-80 cm

Løfteevne ( SWL ) 225 kg

Brukervekt 190 kg

Frihøyde over gulv 14 cm

SENTIDA 6 LE

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Beskrivelse

628008 232599 Pleieseng Sentida 6 LE 85 cm 
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SENGER

Sikkerhet og komfort 
Vertikaldelt sengegrind med fire høydenivåer

Soft beskyttelse 

Full beskyttelse
For madrasshøyde fra 12 til 18 cm

4 nivå av beskyttelse

Ingen barrierer

Orientering
Frihet for pasienten

Mobilitet
Tilpasset pasientens kroppslengde

Sikkerhet
Oppfyller krav til sikkerhet i 
ny standard IEC 60601-2-52

4 fordeler

De vertikaldelte sengegrindene har 
en avrundet topplist i tre, i nederste 
posisjon ligger grinden ca 10 cm 
under madrassens overflate. Det 
betyr enkel tilgang for pleie-
personalet som skal utøve sine 
daglige oppgaver som stell og 
pleie av pasienten eller for eks. 
bytte av sengetøy.

For sikkerhet om natten kan det 
være tilstrekkelig å kombinere lav 
posisjon av sengen med øvre del  
av sengegrinden i første høydenivå.
Med denne ”soft” løsningen unngås 
unødvendige hindringer for pasien-
ten, samtidig som fallrisiko blir 
redusert.

Med øvre del av sengegrinden i 
dette nivået, kan pasienten benytte 
grinden som støtte for å komme ut 
og inn av sengen. Høyde på senge-
flate tilpasses pasientens kropps-
lengde.

Med sengegrindene i øverste nivå 
oppnås maksimal sikkerhet for 
pasienten. 

Ikke behov for beskyttelse 

3/4 beskyttelse

SENTIDA 6 LE

1

2

3

4
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SENGER

  Pasient

• Pasientens sikkerhet og komfort

 ivaretas i alle posisjoner

•  Pasienten kan forflytte seg    

    selv fra sengen

•  Innebygget sengeforlenger

•  Redusert risiko ved å senke 

    sengen til laveste nivå om natten 

 

  Pleie 

•  Rask regulering til ønsket  

 sengeflatehøyde

• Sikker og effektiv

•  Redusert risiko for at pasient skal 

falle ut av sengen80 cm
for komfortabel og
ryggbesparende pleie

40 cm
for ergonomisk inn- og utstigning  
av seng i stolhøyde

28 cm
for fall-forebygging og sikker 
posisjonering om natten 

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en 
intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll 
med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver).  
Håndkontrollen er lett å betjene for både  
pasient og personale.

Intelligent håndkontroll med 
automatiske og tidsbesparende 
funksjoner

Fokus på sikkerhet

Håndkontrollen til Sentida er banebrytende når det gjelder 
pasientens sikkerhet. Den har en sikkerhetsfunksjonen hvor 
man velger funksjon for så å aktivere den valgte funksjon. 
Dette forebygger utilsiktet og potensielt farlig aktivering av 
sengens funksjoner.

I tillegg har håndkontrollen innebygget låsefunksjon hvor 
funksjoner kan låses. 

SENTIDA 6 LE

Integrert 
låsefunksjon

Håndkontroll
med tydelige
funksjoner
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  Standard farge memoriana

  Vertikal delte sengegrinder for større sikkerhet, og lettere inn- og utstigning

  Sengegrinder kan låses i tre høyder, maks høyde 40 cm

  Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)

  Firedelt ergonomisk sengeflate

  Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm

  Komfort- og liggesår-forebyggende funksjoner

  Sengeflate kan forlenges til 220 cm

  Sentralbrems med retningsstyring er standard

  15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler

  Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Beskrivelse

628012 229408 Pleieseng Sentida 6

628013 Pleieseng Sentida 6 80 cm

628019 Pleieseng Sentida 6 100 cm

Mål og vekt

Lengde 218 cm 

Bredde  102 cm

Bredde Sentida 6 80 97 cm

Madrasslengde 200 cm

Madrassbredde  85 cm

Madrassbredde Sentida 6 80 80 cm

Høyde sengeflate 28-80 cm

Løfteevne ( SWL ) 275 kg

Brukervekt 240 kg

Frihøyde over gulv 14 cm



SENGER
SENTIDA 6
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Sikkerhet og komfort 
Vertikaldelt sengegrind med fire høydenivåer

Soft beskyttelse 

Full beskyttelse
For madrasshøyde fra 12 til 18 cm

4 nivå av beskyttelse

1

2

3

4

Ingen barrierer

Orientering
Frihet for pasienten

Mobilitet
Tilpasset pasientens kroppslengde

Sikkerhet
Oppfyller krav til sikkerhet i 
ny standard IEC 60601-2-52

4 fordeler

De vertikaldelte sengegrindene har 
en avrundet topplist i tre, i nederste 
posisjon ligger grinden ca 10 cm 
under madrassens overflate. Det 
betyr enkel tilgang for pleie-
personalet som skal utøve sine 
daglige oppgaver som stell og 
pleie av pasienten eller for eks. 
bytte av sengetøy.

For sikkerhet om natten kan det 
være tilstrekkelig å kombinere lav 
posisjon av sengen med øvre del  
av sengegrinden i første høydenivå.
Med denne ”soft” løsningen unngås 
unødvendige hindringer for pasienten, 
samtidig som fallrisiko blir redusert.

Med øvre del av sengegrinden i 
dette nivået, kan pasienten benytte 
grinden som støtte for å komme ut 
og inn av sengen. Høyde på senge-
flate tilpasses pasientens kropps-
lengde.

Med sengegrindene i øverste nivå 
oppnås maksimal sikkerhet for 
pasienten. 

Ikke behov for beskyttelse 

3/4 beskyttelse
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Komfort og forebygging

Komfortstilling

Når pasienten blir sengeliggende end-
res pleiebehovet. Endring av liggestilling 
er viktig for komfort samt for å forhindre 
liggesår. 

Sentida sengen har en dynamisk senge-
flate, med ryggtilbakeføring og automa-
tisk forlengelse av setedel slik at man får 
god sittekomfort og trykkfordeling.       55          37     20            88 cm

Sengeflate for trykksårforebygging

  Pasient 

•  Brukervennlig konsept

 med klare symboler

• Forhåndsprogrammerte   

    funksjoner for å unngå 

    utilsiktede reguleringer

•  Komfortstilling uten å  

forlate sengen

 

  Pleiepersonalet 

•  3-modus betjeningspanelet kan  

individuelt tilpasses den enkelte 

pasient

• Forhåndprogrammerte auto-

    matiske funksjoner sparer tid

  Vedlikehold/ 
         teknologi 

• Sengen har EPJ kabler som er       

    av svært høy kvalitet, kabel- 

    brudd og unødige kostnader  

 unngås

• Betjeningspanel og elektronikk

 i ett, ikke behov for egen     

    elektronikk

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. 
Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, 
samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er 
praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunise-
re med besøkende i øyehøyde. Å benytte 
personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg 
gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyel-
sen og blodsirkulasjon forbedres.

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting 
av knærne, forebygges liggesår. Dette 
oppnås med en litt senket hodeposisjon 
kombinert med å løfte leggene for å av-
laste hæler og ledd (f.eks med en pute 
plassert under leggene).

Forebyggende



SENGER
SENTIDA 6

  Pasient

• Pasientens sikkerhet og komfort

 ivaretas i alle posisjoner

•  Pasienten kan forflytte seg    

    selv fra sengen

•  Innebygget sengeforlenger

•  Redusert risiko ved å senke 

    sengen til laveste nivå om natten 

•  Sengen stanser automatisk ved 

    41 cm høyde

 

  Pleie 

 

•  Rask regulering til ønsket  

 sengeflatehøyde

• Sikker og effektiv

•  Redusert risiko for at pasient skal 

falle ut av sengen

80 cm
for komfortabel og
ryggbesparende pleie

40 cm
for ergonomisk inn- og utstigning  
av seng i stolhøyde

28 cm
for fall-forebygging og sikker 
posisjonering om natten 

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en 
intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll 
med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver).  
Håndkontrollen er lett å betjene for både  
pasient og personale.

Intelligent håndkontroll med 
automatiske og tidsbesparende 
funksjoner

Fokus på sikkerhet

Håndkontrollen til Sentida er banebrytende når det gjelder 
pasientens sikkerhet. Den har en sikkerhetsfunksjonen hvor 
man velger funksjon for så å aktivere den valgte funksjon. 
Dette forebygger utilsiktet og potensielt farlig aktivering av 
sengens funksjoner.

I tillegg har håndkontrollen innebygget låsefunksjon hvor 
noen eller alle funksjoner kan låses. 
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Integrert 
låsefunksjon

Håndkontroll
med tydelige
funksjoner
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Art.nr. Beskrivelse

628015 Pleieseng Sentida 7-I

628016 Pleieseng Sentida 7-I Connect

SENTIDA 7-I  |  SENTIDA 7-I CONNECT

Mål og vekt
Lengde 218 cm 

Bredde  102 cm

Madrass-lengde 200 cm

Madrass-bredde  85 cm

Høyde sengeflate 28-80 cm

Løfteevne ( SWL ) 250 kg

Brukervekt 215 kg

Frihøyde over gulv 15 cm

  Integrert pasientvekt

  7” touch-panel til bruk for pleiepersonalet

  Håndkontroll med bakgrunnsbelysning

  Integrert alarm for utstigning

  Mobi-Lift støttegrep med bryter for høyderegulering

  Håndkontroll med lys i display og innebygd lykt

  Batteri backup

  Trendelenburg leie (drenasjeleie)

SENTIDA 7-I

  Integrert pasientvekt

  Integrasjon av vekt og prøvetaking direkte 
  til journalsystem

  Integrert alarm for utstigning

  Integrerte alarmer kan kobles opp til sykesignalanlegg

  7” touch-panel til bruk for pleiepersonalet

  Håndkontroll med bakgrunnsbelysning

  Mobi-Lift støttegrep med bryter for høyderegulering

  Håndkontroll med lys i display og innebygd lykt

  Batteri backup

SENTIDA 7-I CONNECT



SENGER
SENTIDA 7-I

  Fallforebyggende sengeflateforhøyde

  Alarmsignal til pleiepersonalet hvis pasient forlater sengen

  Fleksibelt timer for utløsning av alarm

  Integrert nattlys som tennes automatisk når pasient går ut av sengen

  Alarm hvis brems frigjøres

  Alarm hvis sengeflatehøyde reguleres

  Alarm hvis sengegrind reguleres

Pasientvekt

Utstigning

 Valgfrie alarmer utover alarm for utstigning

  Integrert støttegrep med bryter for høyderegulering

  Pasient kan enkelt ta i bruk Mobi-Lift

  Avlaster pleiepersonalet

Mobi-Lift®  for mer frihet

  Integrert vekt forenkler hverdagen for pleiepersonalet

  Automatisk vektmåling forenkler dokumentasjon

  Ukentlig og månedlig oversikt gir kontroll over pasientens vekt og BMI 

    Sender data til pasientjournal

  Sensorer registrerer fuktighet i sengen

  Egnet for pasienter med lett inkontinens

  For bedre kontinens og større verdighet for pasienter

Fuktalarm

  Sengen kommuniserer til pasientjournal

  All viktige pasientdata sendes til pasientjournal

  Avlaster pleiepersonalet

  Forebygger smitte

Point of Care - verktøy for personalet
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  Standard farge bøk

  Integrerte sengegrinder

  God avstand mellom sengegrind og madrass når grind er nedfelt

  Firedelt ergonomisk sengeflate med forlengelse av setedel og ryggtilbakeføring 

  Komfort og forebyggende stilling

  Sentralbrems med retningstyring er standard

  Håndkontroll med sikkerhetsfunksjon

  Batteri backup er standard

  15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler

  Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Art.nr.
NAV 

Art.Nr. Beskrivelse

628022 231185 Pleieseng Carisma 300 XXL 115 cm

Mål og vekt
Lengde 216 cm 

Bredde  128 cm

Madrass-lengde 205 cm

Madrass-bredde  115 cm

Høyde sengeflate 38-82 cm

Løfteevne ( SWL ) 300 kg

Brukervekt 265 kg

Frihøyde over gulv 16 cm

CARISMA 300 XXL



SENGER

Komfort og forebygging

Komfortstilling

Når pasienten blir sengeliggende end-
res pleiebehovet. Endring av liggestilling 
er viktig for komfort samt for å forhindre 
liggesår. 

Carisma sengen har en dynamisk sen-
geflate, med ryggtilbakeføring og auto-
matisk forlengelse av setedel slik at man 
får god sittekomfort og trykkfordeling.

      55          37     20            88 cm

Sengeflate for trykksårforebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. 
Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, 
samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er 
praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunise-
re med besøkende i øyehøyde. Å benytte 
personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg 
gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyel-
sen og blodsirkulasjon forbedres.

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting 
av knærne, forebygges liggesår. Dette 
oppnås med en litt senket hodeposisjon 
kombinert med å løfte leggene for å av-
laste hæler og ledd (f.eks med en pute 
plassert under leggene).

Forebyggende

CARISMA 300 XXL
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Håndkontroll
med tydelige
funksjoner

Integrert 
låsefunksjon
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Fargevalg Fargekombinasjoner Memoriana

Sentida med Memoriana-møbler, gavl type G, farge-
kombinasjon Havana cherry og kontrastfarge Cacao. 

Sentida med gavltype K og farge alder gold red.

Sengene kan leveres med kundetilpasset design, hvor man har mulighet til å velge farge, type gavler  
og kontrast-farge. Memoriana fargekombinasjoner er spesielt godt egnet til demente. Fargevalgene  
og utformingen av gavler gir sengene et hjemmelig og pent uttrykk. 

Senger med kundetilpasset design leveres kun på bestilling og mot pristillegg. 
Ta kontakt for mer informasjon.

KUNDETILPASSET DESIGN

Fargevalg

Beech nature Beech tinted

Cherry Lindberg oak Havanna cherry 

Dark Acacia Suomi Pinie grey  

Lund birch 

Cottage Pine

Fargevalg

AAnnddrree  ffaarrggeekkoonnsseepptt  mmeemmoorriiaannaa

Lund birch/Havanna cherry Havanna cherry/Cacao After eight  Suomi Pinie  grey/Suomi Pine brown 

Alternative farger 
kan leveres ved 

kjøp av minimum 
12 senger



SENGER

SafeLift håndkontroll

Art.nr. Beskrivelse

628175 Håndkontroll SafeLift

 Ingen kabel eller batteri

 Enkel installasjon uten verktøy

 Har automatisk nattlys 

 Store uthevede knapper

 Fallforebyggende da den er kabelfri

 Plassering kan gjøres individuelt tilpasset den enkelte

 Passer på Wi-bo senger med vertikaltdelte sengegrinder

SAFELIFT HÅNDKONTROLL

SafeLift er en ny generasjon håndkontroll

som er svært intuitiv og enkel! Den har en

nyutviklet teknologi som gjør batteri eller

strømtilkobling overflødig.
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Sengelampe for montering
på sengeflate 

Art.nr. Beskrivelse

628110 Soluna 12 V halogen

628111 Soluna 12 V led

Art.nr. Beskrivelse

628115 For enklere tilkobling

D-boks til 
sengelampe

Løftebøyle Rotasjonstopp løftebøyle

Sengestige

Infusjonsstativ

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Beskrivelse

628100 184585 Løftebøyle WiBo

628106 Løftebøyle Carisma 300 XXL

Art.nr.

628105

Art.nr. Beskrivelse

628108 Infusjonsstativ

Art.nr. Beskrivelse

628120 Sengestige

Forlenger sengeflate 20 cm

Art.nr. Beskrivelse

628146 Sengegrindforlenger, farge bøk

628147 Sengegrindforlenger, farge cacao

628148 Sengeflateforlenger 20 cm

MOVITA, SENTIDA OG CARISMA - TILBEHØR
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Holder for håndbetjening

Fallmatte 5 cm tykk

Overtrekk integrert sengegrind

Overtrekk vertikaldelt sengegrind

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Beskrivelse

628130 Holder håndbetjening Estetica

628131 231743 Holder håndbetjening Movita/Sentida/Carisma

628135 231744 Adapter for holder vertikaldelt sengegrind

628136 Adapter for holder integrert sengegrind

Art.nr. Beskrivelse

628142 Til hodeende

628143 Til fotende

Beskyttelsesnett vertikaldelt sengegrind

Art.nr.

628150

Art.nr. Beskrivelse

628140 Til senger med integrert sengegrind

Art.nr. Beskrivelse

628144 Til hodeende

628145 Til fotende

Overtrekk gavl Movita/Sentida

Art.nr.

628138

Leveres i stk.

Leveres i stk.

Leveres i stk.

Mobi Stick 2

Art.nr. Beskrivelse

628127 Mobi Stick 2

Støttegrep

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Beskrivelse

628125 231745 Støttegrep

628126 231746 Holder støttegrep

Ergonomisk utformet, gir stabilitet 
og sikkerhet. Kan felles ned.

MOVITA, SENTIDA OG CARISMA - TILBEHØR
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Velferdsteknologi

NOTATER



Velferdsteknologi

SALGSORGANISASJON

Varodd Velferdsteknologi er en landsdekkende leverandør med et bredt sortiment av produkter 
til hjelpemiddelsentraler, kommuner, sykehjem og sykehus. Vi har vært leverandør av 
hjelpemidler til helse-Norge siden 1963 med mål om å gjøre hverdagen enklere!

Tlf sentralbord: 38 14 48 00
Mail: hjelpemidler@varodd.no

www.varodd.no



Tlf 38 14 48 00
Postboks 8343

Rigedalen 41

Mail: hjelpemidler@varodd.no

•
•

• 4626 Kristiansand
4676 Kristiansand
www.varodd.no

Velferdsteknologi




