
Hygiejnisk hospitalsseng med 
tilt og flere digitale funktioner
Med sine fleksible indstillinger imødekommer Sicuro Tera de mange krav fra en intensivafdeling.
Sengen er desuden optimeret til vaskehal, og sikrer dermed en optimal hygiejne på afdelingerne.

Vendefunktion
Sengen kan tiltes op til 25° til hver side med 
et mellemstop ved 10°  til mobilisering af 
patienten. Fodpedalen gør det muligt for 
personalet at bruge begge hænder til at 
positionere patienten.

Let og intuitiv betjening
Nem indstilling af sengens forskellige 
positioner med fodpedalen og det intuitive 
betjeningspanel på siden af sengen.

Integrerede sengeheste
Sengehestene er i sengens fulde længde, så 
de yder patienten maksimal beskyttelse.

Sicuro Tera

Trendelenburg position: 16°

Anti-Trendelenburg position: 18° 

Ryglænets vinkel: 70°

Knæ-knæk vinkel: 40°

Lateral tilt: 25°

Kompensation af ryglængde: 10 cm

Hospitalsseng til intensivafdelingen

Fleksible indstillinger
Højden kan justeres op for at tilgodese et 
bedre arbejdsmiljø, mens hovedgærdet kan 
indstilles til en behagelig siddeposition.

Udviklet til intensiv brug 
Sicuro Tera er en driftssikker seng, 
som er designet til intensiv brug. 
Sengens femte hjul gør den ekstra 
nem at manøvrere og den har en høj 
lasteevne. Sengen er praktisk i forhold 
til rengøring, og den kan gå i vaskehal.

Funktionel og fleksibel seng 
Sicuro Tera kan tilte lateralt i begge ret-
ninger, og der er mulighed for at indstille 
sengen til både Trendelenburg- og kom-
forposition. Med sit højdejusterings-
område fra 47 til 83 cm kan sengen 
altid bringes til en ergonomisk position.

Brugergruppe: Ca. 220-250 kg

Ydre mål: 103,8 x 218,6 cm

Madrasmål: 90 x 200 cm

Opdeling af madrasbase: 83 - 15 - 33 
- 53 cm

Max. lasteevne: 260 kg

Produktvægt: Ca. 208 kg

Højdejustering: 47-83 cm

Højde på sengehest: Ca. 40 cm

Frihøjde på chassiset: Ca. 6 cm

Rengøring: IPX6W

Optimeret til vaskehal
Sengen sikrer en optimal hygiejne, da den 
kan rengøres i automatiske vaskesystemer.

Færre forflytninger
Med sengens røntgenkasette til 
røntgenpladen skal personalet ikke bruge 
unødvendig tid og ressourcer på at flytte 
patienten.

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



Udstyr og tekniske data
Sicuro Tera

Udstyr og valgmuligheder

Udvendige sengemål 103,8 x 218,6 cm

Sengehest Protega

Hoved- og fodgærde

Rondo, aftagelig X

Stelo, aftagelig O

Farve på stel
Crystal White 
NCS S00500N

Dekontaminering,  
beskyttelsesgrad IPX6W

Madrasbasen 90 x 200 cm

PP hygiejne madrasbase X

Fenderhjul

4 plastik, alle sider X

2 universal i hovedenden,  
2 plastik i fodenden O

Hjul

Ø150 mm hjul m. lukket hjulleje X

Ø150 mm dobbelthjul m. lukket 
hjulleje O

Ø150 mm dobbelthjul m. lukket  
hjulleje, lavt design O

5. hjul - Ø125 mm O

Retningsposition på hjul

Hovedende, højre X

Bremsepedal

2 x bremsepedal 
m. farvemarkering O

4 x bremsepedal 
m. farvemarketing O

Betjeningsenheder

Integreret betjeningspanel  
+ kontrolboks X

Integreret betjeningspanel, kontrol-
boks + 1 LCD håndbetjening O

Integreret betjeningspanel, kontrol-
boks + 2 LCD håndbetjeninger O

Yderligere funktioner

6 standard glideskinner i siderne  
+ 1 i hovedenden X

Glideskinne i fodenden O

Glideskinner på ryglæn O

Linnedholder X

Sengeforlænger X

Vinkelindikator X

X = Standard
O = Tilkøb

Ekstraudstyrstyr

Bremsesignal O

Fodpedal med to justeringer O

Belysning under sengen X

Genopladeligt batteri Lithium-ion batteri
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Udstyrsoversigt
Sicuro Tera

Holder til
iltflaske

Holder til 
urinpose

Holder til  
redonflaske

Klamme til 
øvrigt udstyr

Holder
til dræn

Dropstativ
Mobidoc

Holder til
ventrikeldræn

Holder til
blodtryksmåler

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan du kan tilføje dit medicinske udstyr til sengen 
ved at bruge glideskinnerne, hoved- og fodgærdet samt sengehestene.
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