NordBed Kid

Sikkerhet og god komfort
for barn i ulike stadier
SIKKER I REGULERBAR I KOMFORTABEL

Trusted Solutions,
Passionate People®

NordBed Kid
En trygg, konfigurerbar seng
som kan tilpasses barnet
Vår nye NordBed Kid er den ideelle sengen,
for bruk i hjemmet og på institusjoner
Tilpasning til det enkelte barns behov

Sikkerhet

NordBed Kid er designet for barn fra 3-12
år eller 75-1 54 cm høye. De er tilgjengelig
i tre ulike lengder med et utvalg av ulike
sidegrinder.

I utviklingen av NordBed Kid, har
sikkerhet vært ekstremt viktig. Fra sikker
låsemekanisme, doble sammenleggbare
dører, til oppbevaringsboksen for
håndkontrollen som sikrer at den er utenfor
barnets rekkevidde. NordBed Kid samsvarer
med den nye EU-sikkerhetsstandarden
EN5063: 2017.

Utvalget sidegrinder består av følgende:
doble sammenleggbare dører, senkbare
og faste sider, med sprinkler eller
pleksiglass i høyde 40 cm eller 80 cm. Se
total oversikt lenger ned.
Liggeflaten, med justerbar rygg,
lår og benstøtte, er designet etter
antropometrisk måling og gir anatomisk
støtte og god komfort.
Polster med hygienetrekk for ekstra
beskyttelse for barnet er også tilgjengelig
i en delikat grønn farge.

Trygt arbeidsmiljø for pleieren
NordBed Kid er høyde justerbar fra laveste
posisjon ved 30cm som tillater barnet selv
å forflytte seg, til 80cm som gir en god
arbeidshøyde for pleieren. Sentralbremser
(valgfritt), senkbare sider med sentrert
utløsermekanisme, full elektrisk liggeflate er
utviklet for å sikre et trygt og komfortabelt
arbeidsmiljø for pleieren.

Egenskaper NordBed Kid
Håndkontroll
u Knappene på
håndkontrollen har
farger som gjør de
lett gjenkjennelige
u

Dørlås
u Doble sammenleggbare dører med en lås på
toppen, som er enkel for pleieren å betjene.
u

Designet for å sikre at det ikke er fare for
skade på barnet, mens barnet er i sengen.

Knapperne kan
låses med en
medfølgende
magnetnøkkel

Sikker oppbevaringsboks
u Håndkontrollen
kan enkelt og
sikkert låses inne i
oppbevaringsboksen,
som sikrer at det kun
er pleieren som kan
styre sengen.

Valg av sidegrinder
u Utvalget av ulike grinder gjør det
mulig å tilpasse sengen til barents
behov
u

Utvalget inneholder doble
sammenleggbare dører, senkbar
side og fast side, med sprinkler eller
pleksiglass

u

Høydealternativer i 40 cm og 80 cm

Justerbar liggeflate
u Liggeflaten er designet etter
antropometrisk måling, for økt
støtte og meget god komfort for
barnet
Høydejusterbar
u Fra kun 30cm høyde som tillater
enkel forflytning av barnet selv,
til 80cm arbeidshøyde for pleier

Sikkerhetsstandard EN50637:2017
Designet er i samsvar med de nye EU-sikkerhetsstandardene for senger

Design
Moderne, hjemmelig design med et lyst og moderne bøk farget treverk

Utvalg av størrelser
Tilgjengelig i lengdene Small, Medium og Large

Designet for komfort
og sikkerhet
NordBed Kid tilbyr god komfort, samtidig med
at den møter den strenge EU standarden
Sidegrinder
NordBed Kid kan tilpasses med ulike sidegrinder basert på barnets behov.
Sidegrindene er designet med økt styrke og stabilitet for å oppfylle kravene
til standarden EN50637:2017. Nedenfor vises de ulike alternativene som er
tilgjengelige.
Fast side

Doble sammenleggbare dører
u Dørene kan åpnes delvis eller helt for å gi enkel tilgang og
samtidig opprettholde sengens stabilitet og sikkerhet for barnet
u Låsen er designet for å sikre at barnet ikke får påført skader
mens barnet er i sengen
u Siden senkes med èn bevegelse for enkel tilgang

Polster
u Beskyttende polster
med hygienetrekk kan
benyttes på alle sider også
ved bruk av senkbar og
sammenleggbargrind

u Enkel å utløse, tillater pleier å forbli foran barnet
u Gir god sikt igjennom siden

Sidegrind / Polster
Fast side sprinkel/
pleksiglass

Senkbar side sprinkel/
pleksiglass

Doble
sammenleggbare
dører sprinkel/
pleksiglass

NordBed Kid S

80cm

NordBed Kid M

40cm/80cm

40cm

40cm/80cm

NordBed Kid L

40cm/80cm

40cm

40cm/80cm

80cm

Polster

Tekniske data
Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

Innvendig
bredde

Lengde innside

Utvendig
bredde

Small

Høydejusterbar

Liggeflate
mål

62-7-16-48cm

Lengde
utvendig

90/80cm

140/146cm

30-80cm

Medium

90/80cm

160/166cm

30-80cm

Large

90/80cm

179/185cm

30-80cm

Lår vinkel

Legg vinkel

Maks
brukervekt

Frihøyde

15cm

0-70°

67-13-18-55cm

15cm

0-70°

78-15-23-57cm

15cm

0-70°

Total vekt (uten
endegavel)

Tyngste del av
produktet

Small

0-12°

0-24°

70kg

86kg

33kg

Medium

0-12°

0-30°

70kg

95kg

40kg

Large

0-12°

0-30°

70kg

97kg

42kg

Farger

Hvit
sengeramme
RAL: 9016

Regulatoriske data

Bøk (treverk)

Testet av TÛV mot
Standard EN50637:2017

Merk at fargen kan variere noe fra de vist
ovenfor

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Rygg vinkel

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo
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