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Modell 3144.1352M

Benämning
Barnsäng 120 cm, 2 x kortsidor med spjälor
Barnsäng 120 cm, 2 x kortsidor i plexi
Barnsäng 120 cm, kortsida 1 spjälor/1 plexi

Barnsäng 150 cm, 2 x kortsidor med spjälor
Barnsäng 150 cm, 2 x kortsidor i plexi
Barnsäng 150 cm, kortsida 1 spjälor/1 plexi

Tillval
Se ovanstående lista. Begär offert.

Art. Nr.
3144.1152M
3144.1252M
3144.1352M

3145.1152M
3145.1252M
3145.1352M
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Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Barnsäng Standard, mekanisk

Barnsängarna från Oostwoud som Sjöbloms
marknadsför i Sverige är kända för att ha
mycket hög kvalitet. De finns i både elektriskt
och mekaniskt utförande. 

Sängen är höj- och sänkbar mellan 76-96 cm.
Den har en madrassbas med 120 eller 150 cm
längd.

Madrassbasen är odelad som standard, se bild.
Som tillval finns en 2-delad madrassbas, se 
röd-vita sängen.

Kortsidorna finns antingen med 2 sidor spjälor, 2
sidor plexiglas eller en av varje.

Barnsäng Standard inkluderar följande:

• HLR återupplivningsfunktion (att reglera
madrassbasen upp/horisontellt i en rörelse, 
snabbt och manuellt).
• Centrallåsta 150 mm hjul varav ett är 
antistatiskt
• Sidogrindar som i nedfällt läge hamnar 
nedanför madrassbasen, vilket ger optimal komfort
för personal och föräldrar
• Barnsäker reglering av sidogrindarna, på sängens
in- och utsida
• 3 positioner för grindarna: hög, medium och låg
• Sidogrindarnas högsta höjd är 800 mm, avstånd 
mellan rören är 60 mm.
• Barnsäker hantering vid borttagande av kort-
sidornas ram
• Snabb 360º tillträde till patienten
• Fritt tillträde till gasflaska (t ex syre) vid huvud-
och fotända
• Slangar behöver ej tas bort även om kortsidorna
behöver tas bort i akuta situationer
• Madrassbasens bredd 800 mm. Basen är avtagbar
för effektiv rengöring
• Madrassbasen är förberedd med hål för att 
applicera exempelvis bälte
• Dynamisk maximal användarvikt 50 kg
• Statisk maximal användarvikt 250 kg
• Borttagbara och utbytbara huvud- och fotändor.

Tillval
• madrass
• infusionsställ
• hållare för urinpåse
• DIN-skena
• styrhandtag
• förvaringskorg under madrassbasen
• fäströr för elektriska droppumpar

Centrallåsta hjul

Infusionsställ finns som tillbehör

2-delad madrassbas
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