
Juniorseng med tilt
og ekstra fokus på sikkerhed
Seta Pro Junior er designet specielt til unge patienter. Sengen lever op til de nyeste EU-standarder og 
lovmæssige krav (DIN EN 50637), og den fungerer dermed som en sikker og tryg base for barnet.

Integrerede sengeheste 
Sengehestene er i sengens fulde længde. 
De er integrerede i hoved- og fodgærdet, 
som gør sengen mere robust og yder barnet 
maksimal beskyttelse.

Beskyttet mod utilsigtet brug
Patientfjernbetjeningen kan gemmes væk i 
et låsbart rum, så barnet ikke unødvendigt 
får ændret sengens position. Fjernbe-
tjeningen kan desuden låses i de enkelte 
funktioner.

Designet med ekstra sikkerhed
Sengens design med de afrundede hjørner 
og kanter øger barnets sikkerhed. På 
sengerammen er der desuden beskyttende 
låseelementer, der sikrer, at de unge patien-
ter ikke kan sidde fast.

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

Seta Pro Junior

Trendelenburg position: 17°

Anti-Trendelenburg position: 17°

Ryglænets vinkel: 70°

Knæ-knæk vinkel: 35°

Fowler position: 17°

Kompensation af ryglængde: 10 cm

Fleksibel og sikker plejeseng til børn

Skånsomme dele
Hjulene i senges hovedende beskytter både 
vægge og seng mod skader.

Sikker manøvrering 
Hospitalssenge er udfordrende at
manøvrere i små værelser og smalle
korridorer. Med Seta Pro Junior kan det 
ske sikkert og nemt, da sengens mål er 
tilpasset børn. Sengen er derfor både 
smallere og kortere end ved en almind-
elig hospitalsseng.

Funktionel og fleksibel 
Med sit store højdejusteringsområde
fra 35 til 91 cm kan Seta Pro Junior altid
bringes til en ergonomisk position til
glæde for både patienten og
plejepersonalet.

Brugergruppe: Børn op til 155 cm

Ydre mål: 93 x 193 cm

Madrasmål: 78 x 180 cm

Opdeling af madrasbase: Ca. 77 - 17 - 
30 - 44 cm

Max. lasteevne: 175 kg

Produktvægt: 155 kg

Højdejustering: 35-91 cm

Højde på sengehest: 36,5 cm

Frihøjde på chassiset: 16,9 cm

Rengøring: IPX6-godkendt

Fleksible indstillinger
Seta Pro Junior kan tiltes og indstilles til en 
behagelig siddeposition. Det letter desuden 
arbejdet for personalet og giver bedre 
lejring til fx smerteplagede børn. 

Sengens højde kan justeres ned for hjælp til 
tidlig mobilisering af barnet, og justeres op 
for at tilgodese en bedre arbejdsposition for 
plejepersonalet.



Udstyr og tekniske data
Seta Pro Junior

Udstyr og valgmuligheder

Udvendige sengemål 93 x 193 cm

Sengehest Fuld længde

Hoved- og fodgærde Ikke aftagelig

Farve på stel
Crystal white NCS 

S0500N

Dekontaminering,  
beskyttelsesgrad IPX6

Madrasbasen 78 x 180 cm

PP hygiejne madrasbase, 4-sektion X

CPR-udløsning af hovedgærde X

Fenderhjul

4 plastik, alle sider X

4 universal, alle sider O

2 universal i hovedenden, 2 plastik 
i fodenden O

Hjul

Ø150 mm hjul m. lukket hjulleje X

Ø150 mm dobbelthjul m. lukket 
hjulleje O

Centrallås X

Retningsposition på hjul

Hovedende, højre X

Hovedende, venstre O

Fodende, højre O

Fodende, venstre O

Bremsepedal

2 bagerste hjul, krombelagt X

2 bagerste hjul, krombelagt m. 
farvemarkering O

4 hjul, krombelagt O

4 hjul, krombelagt 
m. farvemarkering O

Betjeningsenheder

2 standard håndbetjening, 
inkl. opbevaringsrum m. lås O

2 standard håndbetjening, m. lys, 
inkl. opbevaringsrum m. lås O

2 LCD håndbetjening, 
inkl. opbevaringsrum m. lås O

Kontrolboks i den låsbare linned-
holder X

Yderligere funktioner

Standard glideskinne 
i hovedenden O

Linnedholder, låsbar, 
inkl. betjeningsboks X

X = Standard
O = Tilkøb

Ekstraudstyrstyr

Infusionsstander med 4 kroge O

Holder til fx drænposer O

Elektroniske funktioner

Bremsesignal O

Belysning under sengen O

Måler til rygstøttevinkel på 
LCD-displayet O

Genopladeligt batteri

Lead-gel batteri X

Lithium-batteri (større batteri-
kapacitet) O


