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Flexibel omvårdnad

EMMA I
För flexibel omvårdnad
EMMA I är en idealisk säng för ungdomar och vuxna
med funktionshinder som kräver mycket vård och träning
i sängmiljö.
Sängen passar mycket bra för brukare som inte kan klara
av att sitta på egen hand. Plexiglassidorna ger brukaren
en möjlighet att vara delaktig i vad som händer i närheten
samtidigt som du som vårdnadsgivare kan ha kontroll
och vara behjälplig vid behov.
EMMA I kan beställas i två olika utföranden, med färg eller
helt i naturlig träfärg både med 4 eller 8 dörrar.

Höjden justeras mellan 35 cm som lägst till 85 cm som
högst i ligghöjd. Utrymmet under sängen, 66 cm, gör det
möjligt att använda sig av personlyft vid förflyttning till
och från sängen.

Fakta
Emma I

Denna säng är alltid utrustad med lyft som höjer
huvudändan och sänker fotändan eller vice versa.

Höjd spjälsängens sidor

80 cm

Totalmått bredd x längd
insidan / utsidan

90 x200 / 101x226

Yttermått med monterat dörrlås

106,5 x 226

Maxhöjd med lyft och hjul (7,5 cm)

132,5 cm

Ligghöjd med madrass och hjul (7,5 cm)

Minimum 35 cm
Maximum 85 cm

Max brukarvikt

150 kg

Tillbehör
Rekommenderade tillbehör
Utvändigt grindlås
Madrass KM3

Övriga tillbehör

EMMAS bästa egenskaper
• Stor höjdvariation på liggytan, pendla mellan 50 cm.

Latex-madrass KM1

Spjälskydd

Antidecubitus-madrass KM2

Skumgummimadrass KM5

Madrass med konstläderöverdrag, KM4

Inkontinensöverdrag

Sänghimmel

Instegskil

Terapimatta

Madrassering

• Optimal ergonomisk arbetsställning för vård och
omsorg i sängen.

Hjul, 16,5 cm

Sängsidor av plexiglas

• Låg instegshöjd, 17 cm, för att underlätta vid egen för		
flyttning till eller från sängen, finns som tillval.

Hjul, 13,5 cm

Madrassfästen

Hjul, trä 13,5 cm

Sängdävert

Hjul, 10 cm

Mobilhållare

• Speciellt låssystem hindrar grindarna från att öppnas 		
från insidan.

Hjul, 7,5 cm

• Kan beställas med manuell eller elektrisk reglage för att 		
ändra ställning i sängen.
• Sängen är behandlad för att klara kraven enligt
DIN 71-3 ”Childrens Toys Safety Act”
• Kan med fördel användas som dagbädd.
• Plexiglass gör det möjligt att hela tiden ha uppsikt
• Liggytan kan förändras på många olika sätt
• Sängens storlek 90 x 200 cm

EMMA I med öppna långsidor.
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