
Floorline i

Lifting SolutionsHealthcare BedsWalking Aids Hygiene Convertible chairs

Kliniska fördelar
Floorline i, ultralåg säng, kan sänkas till 
ett avstånd av 10 cm från golvet och en 
arbetshöjd på upp till 80 cm. Detta gör sängen 
till ett idealiskt alternativ för anläggningar 
med högriskfallspatienter. Eftersom Floorline 
i bara är 10 cm från golvet rullar patienten ut 
ur sängen istället för att falla och undviker de 
farliga och kostsamma konsekvenserna av 
ett fall. Dessutom minskar behovet av extra 
övervakning av dessa riskpatienter kraftigt, 
vilket ökar totala besparingar för själva 
anläggningen.

Optimala funktioner
Floorline i har standardpositioner som 
Trendelenburg, omvänd Trendelenburg 
och hjärtpositionering. Med ett komplett 

sortiment av tillbehör, en lättanvänd telefon 
som har en låsbar nyckel och hållbar LINAK-
elektronik, främjar Floorline i både patientens 
och vårdgivarens säkerhet.

Kvalitet
Våra produkter är designade och tillverkade 
för att uppfylla alla krav i relevanta standarder. 
Vid varje steg i utvecklingsprocessen får varje 
enskild produkt stor uppmärksamhet inom 
design, utveckling och tillverkning. Detta 
innebär att användaren känner sig trygg med 
produkten, och vårdgivaren känner sig trygg 
med klientens säkerhet.

Vår Floorline i är en fantastisk lösning för både sjukhus och 
långtidsboenden. Dess funktioner inkluderar standard säng 
position, en automatisk knapp för hjärtläge (hjärtstol) och en 
variation av valbara tillbehör vilket ger möjlighet till utmärkt vård. 

Auto Contour
Handset Lockout
Homecare/LTC
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Floorline i

Art. nr. 90300 (EU), 90301 (AU), 90302(NA), 90303 (UK) 

Plattformshöjd
(Min-Max)

10cm - 80cm / 4” - 31.5” Övergripande sänglängd 
(standard till längd med förläng-
ningskit)

232.5cm - 250cm /
91.5” - 98.5”

Sängmått(L x B) 200cm x 90cm / 
78.7” x 35.5”

Sängmått med förlängningskit 
(L x B )

217.5cm x 90.5cm / 
85.5” x 35.5”

Sovyta (L x B) 200cm x 90cm / 
78.7” x 35.5”

Sovyta  med förlängningskit 
(L x B )

217.5cm x 90cm / 
85.5” x 35.5”

Elektrisk Spänning Max. 24V DC IP-klassning IPX4

Matningsspänning 120V, 60Hz (90404 to  90607), 
else 230V, 50Hz

Produktvikt 150kg / 330lb

Panelvinklar Madrassbas Ryggstöd 70°, Lår 45°, Knä 110°, 
Vad 25°, Trendelenburg/Omvänd 
Trendelenburg 18°

Säker arbetslast (SWL) 250kg / 550lb

Driftsperiod 2 minuters drift, 18 minuters vila Max användarvikt 185kg / 407lb

Accessories Features
Körhandtag
Kan monteras på 
fotändan av sängen för 
att hjälpa vårdare med 
enkel manövrering. Art. nr: 
90708 (inkluderad).

Standardpositioner 
Inkluderar autokontur, 
ryggstöd, knäböj, 
Trendelenburg, omvänd 
Trendelenburg, kardiac.

Riktningslås
Ett hjul med riktningslås 
och tre med vanliga 
lås, ger enkel 
manövrerbarhet.

Droppställning
Justerbar höjd.  Kan 
monteras på båda 
ändarna av sängen. Max 
SWL 7kg.  Art.nr. IVP.

Stöd- och vändhandtag
Designad för att 
hjälpa patienter på ett 
säkert sätt ur sängen. 
Ergonomisk design.  
Art. nr. 90702.

Förlängningskit
Förlänger sängen med 
17,5cm, för längre 
patienter.  Art. nr. 90709.

Handset
Fem funktioner - 
inkluderas med sängen. 
Art nr: 75746 
Handsethållasre
Art nr: LC2250

Lyftbåge
För att hjälpa patienten 
att komma upp och ändra 
ställning. Maximum SWL 
75kg. Art. nr.  SHP600.

Sänggrindar
1/4 strl , art. nr: 72794
1/2 strl, art. nr: 72795
3/4 strl, art. nr: 72797

Bumper
Bumpern skyddar 
huvudänden av sängen, 
monteras på det lägre 
staget, mellan hjulen.  
Art nr. 90705.

Syrgashållare
Fäste för placering av 
syrgasflaska i C-storlek. 
Art.nr. 90707.

Tekniska specifikationer

humancaregroup.com


