SENGER
SENTIDA 3

Sikkerhet og komfort
Todelt sengegrind med fire høydenivåer

4 nivå av beskyttelse

4 fordeler

Ikke behov for beskyttelse

Ingen barrierer

1
De vertikaldelte sengegrindene har
en avrundet topplist i tre, i nederste
posisjon ligger grinden ca 10 cm
under madrassens overflate. Det
betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine
daglige oppgaver som stell og
pleie av pasienten eller for eks.
bytte av sengetøy.

2
For sikkerhet om natten kan det
være tilstrekkelig å kombinere lav
posisjon av sengen med øvre del
av sengegrinden i første høydenivå.
Med denne ”soft” løsningen unngås
unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir
redusert.

Soft beskyttelse

Orientering

Frihet for pasienten

3
Med øvre del av sengegrinden i
dette nivået, kan pasienten benytte
grinden som støtte for å komme ut
og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse

Mobilitet

Full beskyttelse

Sikkerhet

Tilpasset pasientens kroppslengde

4
Med sengegrindene i øverste nivå
oppnås maksimal sikkerhet for
pasienten.

For madrasshøyde fra 12 til 18 cm

Oppfyller krav til sikkerhet i
ny standard IEC 60601-2-52
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Sengeflate for trykksårforebygging
Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggestilling
er viktig for komfort samt for å forhindre
liggesår.

Sentida sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får
god sittekomfort og trykkfordeling.

Komfort og forebygging
Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp.
Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten,
samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.
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88 cm

		 Pasient
•	Brukervennlig konsept
med klare symboler
• Forhåndsprogrammerte 		
funksjoner for å unngå
utilsiktede reguleringer
•	Komfortstilling uten å
forlate sengen

Komfortstilling
		

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er
praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte
personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg
gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.
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Pleiepersonalet

•	3-modus betjeningspanelet kan
individuelt tilpasses den enkelte
pasient
• Forhåndprogrammerte automatiske funksjoner sparer tid

		 Vedlikehold/

teknologi

Forebyggende
Gjennom Fowler-30° stilling med løfting
av knærne, forebygges liggesår. Dette
oppnås med en litt senket hodeposisjon
kombinert med å løfte leggene for å
avlaste hæler og ledd (f.eks med en
pute plassert under leggene).

• Sengen har EPJ kabler som er
av svært høy kvalitet, kabelbrudd og unødige kostnader
unngås
• Betjeningspanel og elektronikk
i ett, ikke behov for egen
elektronikk
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25 cm

for fall-forebygging og sikker
posisjonering om natten

40 cm

for ergonomisk inn- og utstigning
av seng i stolhøyde

		

• Pasientens sikkerhet og komfort
ivaretas i alle posisjoner
• Pasienten kan forflytte seg 		
selv fra sengen
•	Innebygget sengeforlenger
•	Redusert risiko ved å senke
sengen til laveste nivå om natten
•	Sengen stanser automatisk ved
40 cm høyde

		

80 cm

for komfortabel og
ryggbesparende pleie

Pasient

Pleie

•	Rask regulering til ønsket
sengeflatehøyde
• Sikker og effektiv
•	Redusert risiko for at pasient skal
falle ut av sengen
•	80 cm høyde på sengeflate, korrekt
arbeidsstilling for pleiepersonalet

Intelligent håndkontroll med
automatiske og tidsbesparende
funksjoner.
Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en
intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll
med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver).
Håndkontrollen er lett å betjene for både
pasient og personale.

Integrert
låsefunksjon.
Håndkontroll
med tydelige
funksjoner.

