
NordBed™ Ultra
Designet for pasienter med demens

Trusted Solutions,
Passionate People®

ERGOMOVE™ TECHNOLOGY   SIKKERHET    FALLFOREBYGGENDE 



NordBed Ultra kan konfigureres for å oppfylle de spesielle kravene til pasienter som lider under 
demens. For å gi en pasient med demens høy grad av sikkerhet er det viktig at pleiesengen tillater 
selvstendighet og mobilitet.

Den lave høyden på bare 25 cm i kombinasjon med lys under sengen (under-bed-light), reduserer 
risikoen for at pasienten blir skadet ved inn- og utstigning av sengen om nettene.

For å gi gode arbeidsforhold til omsorgspersonalet er NordBed Ultra i stand til å nå en topphøyde på 
85 cm. Med NordBed Ultra kan sengen hele tiden tilpasses de ulike dementstadiene til pasienten.

Hjemmekoselig estetikk 

Til NordBed Ultra er det også tilgjengelig ekstra myke trekk til 
langsider og endegavler i ulike farger: blå, rød, grønn. Dette gir 
NordBed Ultra et ekstra hjemmekoselig og rolig preg.  Det myke 
trekket har en myk tekstilstrukturoverflate som gir en sensorisk 
stimulering. Personer som lider av demens kan ha vanskeligheter 
med å gjenkjenne nye omgivelser.  

NordBed Ultra tilbyr et bredt spekter av gavler, langsider 
og sidegrinder i ulike trefarger, for å kunne gjenskape et så 
gjenkjennelig og normalt miljø som mulig for pasienten.

Perfekt for pasienter med demens 

   Den lave høyden tillater trygge miljøer for pasienter som er mobile 

   Den svært konfigurerbare sengen kan tilpasses:
• For å se ut som den mer tradisjonelle sengen
• For å passe inn i et mer moderne hjem
• For å gi et ekstra koselig, trygt og gjenngkjennelig miljø -ekstra myke trekk
• For å reduserer risikoen for at pasienten blir skadet ved ut/inn stigning av sengen - Lys 

under sengen
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