
For yderlige information: Kontakt ZiboCare A/S på tlf: +45 76 900 407 eller  Post@ZiboCare.dk

Mobilitet og komfort
Tidlig mobilisering af patienter er 
en stigende betydning i den 
daglige pleje. Derfor hjælper 
Arena sengen med denne proces 
med sine specielle funktioner, 
der hjælper både patient og 
plejer igennem alle daglige 
brugssituationer. 

Arena sengen er velegnet til 
klinisk brug.

Teknisk data:

Højdeindstilling: 40 - 80 cm 

Max. lasteevne: 360 kg

Udvendige mål: 135 x 220 cm 

Madras mål: 120 x 200 cm

Pleje funktionalitet
Nødudløsningsfunktionen gør det muligt for plejepersonalet at sænke sengeryggen fra enhver forudindstillet position. 
En løftestang er fastsat på begge sider af sengen til dette formål og er meget let at nå.

Sengen har en integreret forsyningsskinne, der gør det muligt at placere f. eks. kateterposer eller lignende på hver side 
af sengen. 

Arena

Den bariatriske seng
Imødekommer de ekstra behov der stilles for produkter til pleje og behandling af den 
bariatriske patientgruppe. Arena kan sikkert bruges med en arbejdsbelastning på 350 kg. 
Dette inkluderer vægten af bruger, madras og eventuelt tilbehør. 

Mobiliseringsstøtte
En god støtte med ergonomisk håndtag 
der giver et godt og sikkert greb, som 
forbedrer sikkerheden ind og ud af 
sengen. (Ekstraudstyr)

Behagelig siddeposition
Sengen kan indstilles til en behagelig 
siddeposition med en 
knæbøjningsmekanisme

Justerbar madrasbund
Højden kan justeres individuelt og 
hjælpe beboeren med at komme ud af 
sengen sikkert og give et sikkert 
fodfæste.

Mulighed for forlængelse
Sengen kan udstyres med en integreret 
forlænger. Dette giver sengen ekstra 
længde til at imødekomme høje 
brugere. (Ekstraudstyr)



Tilbehør og tekniske data
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Teknisk data
Model: Arena

Funktioner

Madrasunderlag i fire sektioner, elektrisk justerbar
Trådnet madras base
Heavy-duty hjul Ø 100 mm
Individuelle låsehjul
Højdeindstilling 40 - 80 cm
Ryglæns justering til 70 °
Knæ knæk justering til 26 °
Udvidet hævet benposition til 11 °
Vipning til Trendelenburg og revers-Trendelenburg position (kan låses)
Højre / venstre forsyningsskinne
Låseboks med selektiv låsning af elektriske funktioner
Argentum metal finish

Sengeheste

Integrerede sengeheste i fuld længde (standard)
Integrerede split sengeheste (valgfrit)
Kombination af fuld længde og split sikkerhedssider (valgfrit)

Farve Farve: Natural beech (R 5311 VV); Real cherry (R 5360 VV); Lindberg Oak (R 4223 VV)

Mål
Udvendige mål 220 x 135 cm
Madras mål  200 x 120 cm
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All-round beskyttelse til beboeren kan leveres ved at 
fastgøre beskyttende hynder på hoved- og fodplader 
samt sikkerhedssider. (1)
Disse hynder er fleksible, slidstærke og 
ridsebestandige. De tåler også desinficering. 

Sengen kan udstyres med en integreret forlængelse 
som ekstraudstyr. Dette giver sengen ekstra længde til 
at imødekomme høje brugere. (2)

Yderligere tilbehør er naturligvis også tilgængelig til 
Arena sengen, inklusiv lamper og universalholdere. (3)
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