
PLEIESENG
QVINTETT 90H
En høydejusterbar, multifunksjonsseng som maksimerer 
pasientkomfort og brukervennlighet
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QVINTETT 90H

Sidegrinder

Liggeflate

Arbeidsredskap

Qvintett 90H er en individuelt elektrisk regu-
lerbar seng der alle sengens funksjoner styres 
fra et lett forståelig betjeningspanel. I tillegg 
til regulering av høyde, hjertebrett og bendel, 
gir Qvintett 90H mulighet for et sitteleie med 
bendelen under horisontalen. Dette er spesielt 
egnet for personer som tilbringer mye tid i 
sengen. 

Qvintett 90H er utstyrt med aktiv rygg der 
hjertebrettet trekkes tilbake når det heves for 
å redusere skyveffekten på rygg og seteparti, 
og dermed risikoen for ubehag og trykksår. En 
komfort-knapp regulerer liggeflaten til sitteleie 
eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig 
av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangs-

Qvintett 90H leveres med integrerte side-
grinder som fungerer som sengeside når de 
er nedfelt. Sidegrinden senkes så langt ned 
at den ikke er i veien når bruker skal sitte på 
sengekanten. Sidegrindene har en pålitelig 
og kraftig konstruksjon og har automatisk 
sikkerhetslås. Standard grinder passer til en 
madrass på opp til 14 cm. Alternative grinder 

Sengens liggeflate er utstyrt med fjærende la-
minatspiler. Laminatspilene har en dokumen-
tert trykkreduserende effekt på 16% i sittende 
stilling, sammenliknet med sengebunner i 
aluminium eller stål. Liggeflaten kan forlenges 
med inntil 20 cm.

Qvintett 90H er et stabilt og godt arbeidsred-
skap for pleiepersonalet, samtidig som sengen 
gir brukere som ligger i sengen god liggekom-
fort og gode stillinger. Et stort utvalg tilbehør 
for økt aktivisering av bruker i og rundt sengen 
gir en bedre pleiehverdag. Qvintett 90H er 
produsert i henhold til sengenorm 60601-2-

SPESIFIKASJONER 90x200 cm
Maks. brukervekt 200 kg
SWL (Safe Working Load) 235 kg
Yttermål, bredde 102 cm
Yttermål, lengde 214 cm
Madrassmål, bredde 85-90 cm
Madrassmål, lengde 200 cm
Sengebunn 4 delt
Ryggdel, lengde 77 cm
Setedel, lengde 20 cm
Lårdel, lengde 37 cm
Fotdel, lengde 56 cm
Arbeidsområde (uten madrass) 33-82 cm
Frigang under løfter ca. 16 cm
Hjuldiameter 100 mm
Låsing av hjul                                                  Sentralbrems

retningssperre
Vekt sengeløfter overdel 24 kg
Vekt sengeløfter underdel 19 kg
Vekt sengebunn ryggdel (eks. lår- og fotdel) 24 kg
Vekt sengebunn fotdel (eks. lår- og fotdel) 22 kg
Vekt sengebunn lår- og fotdel 9 kg
Totalvekt 98 kg
Utførelse sengeramme Lys bøk
Lydnivå 47 dB
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Delbar

Quick Position System (QPS)

Sengen er som standard delbar i både senge-
bunn og sengeløfter, hvilket betyr at ingen del 
av sengen veier mer enn 25 kg.

QPS gjør det mulig ved ett enkelt håndgrep å 
programmere liggeflaten og innstille sengen i 
en posisjon tilpasset for brukeren.

Dette kan med fordel benyttes når man vil 
sikre at den sengeliggende ligger i f.eks. 
Semi-Fowlers leie (30 graders vinkel i rygg og 
bendel).

Planleie - ett trykk

Qvintett 90H kan med ett enkelt trykk settes i 
planleie, samt sitteleie, uavhengig av utgangs-
leie eller hvilke funksjoner som er innstilt fra 
før. Det er ofte svært viktig for brukeren av 
sengen å kunne sikre at sengen er i planleie.

Vaskbar IP X6

Qvintett 90H er som standard klassifisert iht. 
IPx6 Washable. Det betyr at den kan vaskes i 
vaskemaskiner som er beregnet på senger.


