
Beskyttende børneseng med 
transparente sengeheste
Cuddle fungerer som en sikker base for barnet, som trygt kan ligge bag de gennemsigtige sider
og alligevel følge med i omverdenen. Sengens design og funktioner lever op til de nyeste EU-
standarder og lovmæssige krav (DIN EN 50637).

Fleksible indstillinger
Hele liggefladen på Cuddle kan tiltes og 
hovedgærdet kan indstilles til en behagelig 
siddeposition for barnet. Det letter arbejdet 
for personalet og giver bedre lejring til fx 
børn med respiratoriske udfordringer.

Praktiske plejefunktioner
Der er mulighed for at tilvælge en standard 
glideskinne til fastgørelse af udstyr, et 
robust dropstativ samt ophæng til dræn-
poser, som gør sengen ideel til enhver form 
for brug.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

Cuddle

Trendelenburg position: 12°

Anti-Trendelenburg position: 12°

Ryglænets vinkel: 70°

Plejeseng til børn

Beskyttet mod utilsigtet brug
Sengen betjenes nemt ved hjælp af den 
intuitive betjening, der kan låses væk, så bar-
net ikke unødigt ændrer sengens position.

Funktionel og fleksibel 
Med et højdejusteringsområde der går 
fra 70,7 til 110,7 cm, kan Cuddle bringes 
til en ergonomisk position til glæde for 
både patienten og plejepersonalet.

Sikker manøvrering 
Med Cuddle kan manøvrering ske 
sikkert og nemt, da sengens mål er 
tilpasset børn. Cuddle er derfor både 
smallere og kortere end ved en almin-
delig hospitalsseng. Desuden kan den 
bremses hurtigt og sikkert ved hjælp af 
det centrale låsesystem på hjulene.

Brugergruppe: Børn op til 125 cm

Ydre mål: 86,4 x 162,2 x 157,2 cm

Madrasmål: 72,2 x 132,6 cm

Opdeling af madrasbase: 47,6 - 85 cm

Max. lasteevne: 100 kg

Produktvægt: 137 kg

Højdejustering: 35-91 cm

Højde på sengehest: 80 cm

Frihøjde på chassiset:  14,5 cm

Rengøring: IPX6-godkendt

Sikkert og hygiejnisk design
Sengens afrundede hjørner og kanter øger 
barnets sikkerhed, mens det øvrige design 
muliggør grundig rengøring, som øger 
hygiejnen.

De ovale åbninger i hoved- og fodgærdet er 
designet til sikker og let passage af slanger 
og ledninger.

Justerbar højde
Sengens højde kan justeres op for at til-
godese et bedre arbejdsmiljø for pleje-
personalet.



Udstyr og tekniske data
Cuddle

Udstyr og valgmuligheder

Udvendige sengemål
86,4 x 162,5 x 

157,2  cm

Sengehest

Transparent polycarbonat X

Aluminiumstremmer O

Hoved- og fodgærde

Aftagelige paneler 
af transparent 
polycarbonat

Farve på stel
Argentum svaren-

de til RAL 9006

Dekontaminering,  
beskyttelsesgrad IPX6

Madrasbasen 78 x 180 cm

2-sektions HPL-madrasbase X

CPR-udløsning af hovedgærde X

Hjul

Ø125 mm dobbelthjul 
m. lukket hjulleje X

Centrallås X

Bremsepedal
4 x plastik,  

m. farvemarkering

Retningsposition på hjul Hovedende, højre

Betjeningsenheder
Betjeningsboks,  
m. lys, i fodenden

Yderligere funktioner

Standard glideskinne 
i hovedenden O

Skuffe til betjeningsboks  
i fodenden, lårbar X

Opbevaringsoverflader  
på chassiset X

X = Standard
O = Tilkøb

Ekstraudstyr

Infusionsstander med 2 kroge O

Infusionsstander med 4 kroge O

Holder til fx drænposer O

Elektroniske funktioner

Belysning under sengen O

Genopladeligt batteri Lead-gel batteri


