Pleieseng
Olympia Care XLow
En høydejusterbar, multifunksjonsseng som maksimerer pasientkomfort og brukervennlighet.

Olympia Care XLow
230 kg
100,5 cm
208 cm
85 cm
200 cm
20 cm
27,5-82,5 cm
15 cm
0-70 °
0-34 °
4 trinn
>10 cm
100 mm
Sentralbrems, retningssperre
140 kg
RAL 9006 Alu (lys grå)
EN60601-2-52

FUNKSJON

ALTERNATIVE GRINDER

Pleieseng Olympia Care XLow har et løfteområde på hele
27,5-82,5 cm uten madrass. Dette gjør risikoen for å falle ut av
sengen til et minimum. Den finnes i tre versjoner; med Pollux faste
sidegrinder, som kan leveres i 200 og 220 cm, Trix forlengbare
sidegrinder, som kan forlenges stegvis til 220 cm, eller Atmosphere 3/4-dels nedfellbare sidegrinder, som gjør at sengen kan
forlenges stegvis til 220 cm.

Pollux sidegrinder - fast lengde (to grindbommer).
Finnes i 200 og 220 cm lengde.

Sengen leveres standard med hjul på Ø100 mm, sentralbrems og
retningssperre. Den kan også leveres med 50 mm hjul. Sengen har
da et løfteområde ned til 25 cm. Sengen har en Safe Working Load
på 230 kg.

Trix sidegrinder - teleskop (tre grindbommer).
Kan stegvis reguleres til 220 cm.

Liggeflaten er firedelt, med en rygg som trekker seg tilbake når den
heves. Dette minimerer skyvkreftene på huden og personen skyves
ikke ned mot fotenden av sengen. Ved hjelp av motorer reguleres
liggeflatens ulike deler. En komfortknapp regulerer liggeflaten til
sitteleie eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig av hvordan
liggeflaten er stilt inn i utgangspunktet. Liggeflaten har stållameller
som gir god stabilitet og komfort.
Olympia Care XLow er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen
god liggekomfort og gode stillinger.

Atmosphere sidegrinder - 3/4-dels lengde.

Et stort utvalg tilbehør gir en bedre pleiehverdag for alle parter.
Se egen brosjyre.
Olympia Care XLow er produsert i henhold til sengenorm
60601-2-52.

OPSJONER OG TILBEHØR
Oversikt over opsjoner og tilbehør finner du i bestillingsskjemaet. Du finner dette og mer informasjon om produktet
på vår nettside www.puls-norge.no/pleiesenger
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SPESIFIKASJONER
SWL (Safe Working Load)
Yttermål, bredde
Yttermål, lengde
Madrassmål, bredde
Madrassmål, lengde
Forlengelse av sengen
Høydejustering
Frigang under løfter
Ryggstøtte tilt
Bendel tilt
Fotdel tilt
Autoregresjon av liggeflate
Hjuldiameter
Låsing av hjul
Vekt
Farge metalldeler
Standard

