
Höjd under 10cm

Maximal höj-
& sänkbarhet

Flertal tillvals-
funktioner

Floorline i-Plus

Lifting SolutionsHealthcare BedsWalking Aids Hygiene Convertible chairs

Floorline i-Plus är en komplett lösning för vårdhantering. Med sitt 
stora utbud av funktioner såsom Trendelenburg (chockläge), 
hjärtläge och elektronisk CPR-funktion erbjuder Floorline i-Plus 
bästa möjliga vård. Med sin digitala styrenhet är den också fram-
tidssäkrad för att kunna lägga till ännu fler tillbehör. 

Ultralåga sängar reducerar fallskador
Floorline i-Plus är den perfekta lösningen 
för att förhindra fallskador. Dess lägsta höjd 
från golvet är bara 10 cm. Samtidigt är inga 
kompromisser gjorda för utmärkt ergono-
misk arbetshöjd på 80 cm. Floorline i-Plus 
har i lägsta läge ett avstånd från golvet om 
10 cm. Varför spelar några centimeter roll? 
Om avståndet bara hade varit 5 cm högre 
(15 cm), hade kraften i ett fall från sängen 
ökat med 50%. Skillnaden kan vara ett enkelt 
blåmärke jämfört med en bruten höftled. En 
bruten höftled kan innebära utökad sjukhus-
vistelse eller till och med att patienten avlider. 
Förutom de fysiska effekterna ger fallskador 
också psykologiska effekter som lägre tillit till 
den egna balansen och en ökad rädsla för att 

falla igen. Samhällets kostnader för fallolyckor 
bland äldre uppskattas till ungefär 14 miljarder 
kronor per år i Sverige. Varje förhindrad falloly-
cka har en enorm positiv betydelse för både 
individ och samhälle. 

Säkerhet, kvalitet och användbarhet
För oss är säkerhet, kvalitet och användbarhet 
av största vikt. Vi strävar ständigt efter att 
säkerställa och förbättra högsta kvalitet 
hos alla våra produkter.  I varje detalj, i varje 
aspekt, håller våra produkter vad de lovar. 
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We improve freedom of movement 
and quality of care for people.”

Tekniska specifikationer  – Floorline i-Plus

Tillbehör och funktioner 
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.

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.

Floorline i-Plus

Art. nr Standard 90500 (EU) Plattformshöjd
(Min-Max)

10cm - 80cm

Sovyta (L x B) 200cm x 90cm Sängmått(L x B) 217,5cm x 90.5cm

Elektrisk spänning Max. 24V DC IP-klassning IPX4

Matningsspänning 230V, 50Hz Produktvikt 150kg

Max användarvikt 185kg Säker arbetslast (SWL) 250kg

Driftsperiod 2 minuters drift, 18 minuters vila


