
Ergonomisk 

Anpassninsbar 

Trygg

Guess 402

Lifting SolutionsHealthcare BedsWalking Aids Hygiene Convertible chairs

Den bekväma, kostnadseffektiva Guess 402 lämpar sig för den 
dagliga patientvården, samt för lättare intensivvård och för att 
främja ett snabbt tillfrisknande. Dess moderna styrmöjligheter är 
särskilt attraktiva. Guess 402 delade grindar är lätta att använda 
och har utmärkta hygieniska och funktionella egenskaper.

Sjukhussängen som möter alla krav 

Sjukhussängar förväntas uppfylla 
ett extremt brett spektrum av krav. 
Uppgifterna de ställs inför på de olika 
sjukhusenheterna är ofta omfattande 
vilket medför att flera olika modeller 
måste köpas in. 

Vi vet att marknaden har ett behov av 
sängar med många olika funktioner 
anpassat till enheten där sängen 
skall användas.  Sett ur ett användar-, 
miljö- och kostnadsperspektiv skulle 
det vara mer effektivt att använda 
en sängmodell som uppfyller de krav 
som olika vårdenheter har för sina 
verksamheter. Detta är precis det 
tillvägagångssätt som GUESS 402 
från KENMAK följer. 

Dess smarta modulsystem gör 
GUESS 402 i princip lika hemma på 
alla sjukhusenheter. Den är utrustad 
med fyra motorer, och en mängd olika 
styralternativ, säkerhetssystem och 
tillbehör  gör det möjligt att skapa 
en praktisk och attraktiv mångsidig 
sjukhussäng som tillgodoser 
individuella krav samtidigt som den 
är kostnadseffektiv.  

Guess 402 underlättar mycket för 
personalens arbete genom att den 
är ergonomiskt utformad och enkel 
att använda. Designen av sängen 
underlättar också rengöring vilket 
är viktigt sett ur de hygienkrav som 
ställs inom verksamheterna. 

Human Care AB är distributör av
Kenmak produkter i Sverige



Integrerad våg
Censorer sitter i varje hörn av 
sängbotten och mäter vikt 
automatiskt, 0-400kg. 
Art nr: WS402

Lyftbåge: Båge med justerbart 
handtag i höjdled. Art nr: LP402

Droppställning: Teleskopiskt 
höjdjusterbar. Art nr: IV402
IVA-skena tillgänglig. 

Monitorbord
Stabilt bord som uppfällbart. 
Placeras på huvud eller fotgavel. 
Art nr: MS402

Integrerad 
vårdarkontrollpanel 
Till denna säng erbjuder vi 
även integrerad 
vårdarkontroll i sänggrinden.
Art nr: ISDP402

5:e hjul
Underlättar manövrering av 
sängen i trånga utrymmen. 
Art nr: 5W402

Vårdarkontroll
Batteriindikator, låsfunktioner 
för knappar. Vårdpersonal har 
en-knappfunktioner, knapp för 
HLR och Chockläge. 

Handkontroll 
Kontroll för både patient och 
vårdpersonal. 

Trendelenburg 
16 grader Trendelenburg / 
omvänd Trendelenburg

Tekniska specifikationer

Guess 402

Art. nr: Guess 402-SE Plattformshöjd
(Min-Max)

38 cm - 80 cm (utan madrass)

Sovyta / Madrassyta
(L x B)

200 cm x 85 cm Sängmått / Yttermått 
(L x B)

220 cm x 104 cm

Elektrisk spänning 220 / 240 Volt IP-klassning IPX6

Matningsspänning 50/60Hz Produktvikt 120 kg

Max användarvikt 220 kg Säker arbetslast 
(SWL)

250 kg

Driftsperiod 2 minuter på / 18 minuter av
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We improve freedom of movement 
and quality of care for people.

Funktioner Tillbehör
Huvud och fotgavel 
Avlägsnas enkelt utan verktyg. 
Tillverkade i ABS plast. 

Grind
Grindar med stödhandtag  i ABS 
plast. Sängen är utrustad med 
två grindar på varje sida. 
Grindförhöjning finns tillgänlig. 

Sängförlängning 
Integrerad förlängning av 
sängbotten, 20 cm.
Art nr: BE402

Centrallåsning 
Antistatiska, 150 mm kapslade 
dubbelhjul med centrallåsning. 
Fler storlekar på hjul finns, se vår 
hemsida. 

Funktioner 


