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Sicuro Pesa

Den ideele seng til intensiv 
afdelingen

Sicuro Pesa Plejeseng - til intensiv afdelingen

Udviklet til intensiv brug
Sicuro Pesa er en driftsikker seng, 
som er designet til intensiv brug. 
Sengen er manøvredygtig og har en 
høj lasteevne. 
Den er praktisk i forhold til rengøring 
og kan gå i vaskehal.

Funktionel og fleksibel
Sengen kan tilte lateralt i begge 
retninger, og der er mulighed for at 
indstille sengen til både 
Trendelenburg og komfort position. 
Det er desuden muligt at forlænge 
sengen med op til 28 cm.

Dimensioner og vægte

Produktvægt: 195 kg

Max. lasteevne: 260 kg

Udvendige mål: 104,4 x 216,1 cm 

Madras mål: 85 x 200 cm

Madrasbase opdeling:  80 - 20 - 40 - 60 cm

Sengeforlængelse: 28 cm

Ryglængde kompensation: 10 cm

Sengehest højde: 42 cm

Frihøjde på chassiset: 42 cm

Fleksible indstillinger
Sengehesten kan bruges som både sikkerhedssystem 
og til mobilisering.
Hovedgæret kan ligges ned og madrassen kan let 
rykkes op.
Røngtenkassebeholderen er let tilgængelig under 
ryglænet, og kan fjernes ved rengøring.

Sengens indstillinger

Trendelenburg position: 15°

Anti-Trendelenburg position: 20°

Madras højde: 46-80 cm 

Ryglænets vinkel: 70°

Knæknæk vinkel:  80°

Lateral tilt: 25°

Fowler: 27°

Indbygget vægtenhed
Kan bruges med alle typer madrasser. 
Måler kontinuerligt med 0,5 kg 
nøjagtighed. Kan indstilles til 
kortvarigt at måle med 0,1 kg 
nøjagtighed.

Tilt Funktion
Sengen kan tiltes op til 25° til hver 
side. 

Visuel tiltmåler
Den indbyggede måler viser nemt 
hvor meget sengen tilter.

Mulighed for manuel betjening
Ved akut behov for Trendelenburg- 
eller fladt rygleje.

Fodbetjent højdejustering
Gør det nemt at justere sengens 
højde uden skulle benytte hænderne.

Sicuro Pesa imødekommer de mange krav fra en intensiv afdeling med 
adskillige funktioner og valgfrit udstyr til diagnose og terapi af patienter



Udstyr og tekniske data

Farve valg

Udstyr og valgmuligheder

Udvendige sengemål

104,5 cm, madras 85 cm ✓

Sengehest

Multi-flex ✓

Lateral tilt

25° ✓

Hoved- og fodgære design

Elano ✓

Classic O

Farve på sengestellet

Crystal white NCS S0500N ✓

Argentum similar to RAL 9006 O

Dekontaminering, beskyttelsesgrad

Manuel vask, IPX6 ✓

Vask i vaksehal, IPX6W1) O

Madras basen

PP hygiejne madrasbase med HPL ryglæn ✓

PP hygiejne madrasbase med HPL 
ryglæn til bæltesystem

O

Madrassebase i trådnet med HPL-
ryglæn til bæltesystem

O

Valsafbøjningsruller

4 standard, alle sider ✓

4 universel, alle sider O

2 universal i hovedenden, 2 standard i fodenden O

Hjul

Dobbelt hjul Ø 150 mm, ledende ✓

Retningsposition på hjul

Hovedende, højre ✓

Hovedende, venstre O

Fodende, højre O

Fodende, venstre O

Kontrolenheder

Baggrundsbelyst håndsæt O

Kontrolboks i linnedholderen ✓

Yderligere funktioner

Standard glideskinne langs længden ✓

Glideskinner på ryglænet O

Standard glideskinne ved sengens ende O

Display til ryglænets vinkel ✓

Vinkelindikator for lateral hældning O

Vinkelindikator til langsgående hældning O

Elektroniske funktioner

Fodpedal O

Bremsesignal2) O

Belysning under sengen O

Vægt2) O

✓= Standard   o = Tilkøb    1) =  Kan ikke kombineres med vægt    2) = Ikke i vaskehals version.

Ydre mål / højdejusteringsområde:

216.1 cm 104.4 cm

194.7 cm 94.4 cm
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