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En sikker og konfigurerbar seng som kan tilpasses
barnets behov
Invacare ScanBetaNG barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er
perfekt for barn i alderen 3 til 12 år. ScanBetaNG oppfyller alle krav i
henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet
at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten.
Sengen kan bestilles med låsbar betjeningsboks for å unngå utilsiktet
bruk. Både liggeflatens funksjonalitet og sidene kan konfigureres
individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et
tiltalende design sikrer at sengen vil passe inn både i private hjem
og institusjoner.
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Sikkerhetskrav
Standard konfigurasjoner av Invacare
ScanBetaNG er grundig testet etter
nordiske
kravspesifikasjoner.
Sengens design har blitt til med
sikkerhet som høyeste prioritet, og
ScanBetaNG oppfyller alle gjeldende
forskrifter og sikkerhetskrav.

Konfigurering
Liggeflaten i de tre standardstørrelsene er konstruert med tanke
på barnets komfort og behov.
Liggeflaten kan enten være elektrisk
eller manuell. Den har en lang
bedel, som gir lengre brukstid før
sengen må byttes ut til en større
seng. ScanBetaNG kan leveres med
alternative sidegrinder (faste sider,
nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i
tråd med individuelle behov.

Ergonomisk konstruksjon
Høyden er justerbar fra 300-880
mm. Dette gjør det mulig for barn
å komme inn og ut av sengen selv.
Alle nødvendige egenskaper og

funksjoner for sikkerhet og komfort,
slik som sentralbrems (ekstrautstyr på
ScanBetaNG 60 x 140), høyderegulerbar
liggeflate og låsbar håndkontroll, er
tatt hensyn til i ScanBetaNG .

Funksjoner

Lengden på seksjonene i liggeflaten er basert på gjennomsnittlig målinger i tre aldersintervaller. De 3 standardstørrelsene er utviklet spesielt for barn mellom 3 og 12 år.

Den enkle og lette betjeningsboksen leveres standard med individuelt låsbare
funksjoner for økt sikkerhet.

Hurtigkopling
for
deling
av sengen i liggeflate og
understell.
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Muligheter

ScanBetaNG utstyrt med 400 mm nedfellbare sidegrinder
Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for økt
sikkerhet.

ScanBetaNG utstyrt med 400 mm nedfellbar og fast sidegrind
i plexi

ScanBetaNG utstyrt med 400 mm dører
Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°.

ScanBetaNG utstyrt med 800 mm doble dører
Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes
180°. Krever mindre plass i rommet.

Konfigurering av liggeflate
Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres i takt med
behov: tilføying/fjerning av motorer og rastofix (se skjema side
6).

Sikkerhetslås som kun åpnes
via to forskjellige låsefunksjoner.

Klistremerker
Velg
mellom
ulike
klistremerker for å dekorere
sengen.

Størrelser på liggeflate
ScanBeta fås i størrelsene 60 x 140 cm, 70 x 160 cm og 80 x
180 cm
Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike
konfigureringene og artikkelnummer.

Polstring
30 mm tykk polstring for alle typer endegavler og sidegrinder.
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Sider og endegavler til Invacare ScanBetaNG
Fast side
400 mm høy
800 mm høy

Nedfellbar
sidegrind
✔

✔
✔

Dører

Doble dører

✔
✔

✔
✔

Tekniske data

Bredde
utvendig

Bredde
innvendig

Lengde
utvendig

Lengde
innvendig

Høydejustering

Inndeling
liggeflate

Ryggvinkel

600 x 1400 mm

680 mm

620 mm

1480 mm

1400 mm

300-880 mm

620-70210-460 mm

0° - 73°

700 x 1600 mm

780 mm

720 mm

1680 mm

1600 mm

300-880 mm

670-150220-520 mm

0° - 73°

800 x 1800 mm

880 mm

820 mm

1880 mm

1800 mm

300-880 mm

750-190270-550 mm

0° - 73°

Lårvinkel

Leggvinkel

0° - 36°

0° -26°

Maks. brukervekt:
70 kg
SWL: 100 kg

600 x 1400 mm
700 x 1600 mm

0° - 31°

0° - 24°

800 x 1800 mm

0° - 27°

0° - 26°

Farge på ramme og treverk

Perlehvit (metall)

Bøk (treverk)

Post
Post 4

Art.nr.
HMS nr.
1561626_S4 214176

Madrassmål
60x140

Post 5

1561623_S2 214174

70x160

Post 6

1561624_S3 214175

70x160

Produktbeskrivelse
ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el.
hev/senk, el rygg, man.reg av bendel,
sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el.
hev/senk, el rygg, man.reg av bendel,
sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
ScanBeta NG, firedeltdelt, 3 motorer, el.
hev/senk, el.rygg, el. reg lårdel, man.reg
av leggdel, sprinkeldører h 80 cm bøk,
madrass 8 cm

Merk at Invacare ScanBeta senger levert i andre størrelser ikke er testet etter
NordicRequirement Specifications.
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