
För barn & 
ungdomar

Anpassningsbar 
med flera 
funktioner

Bambino

Lifting SolutionsHealthcare BedsWalking Aids Hygiene Convertible chairs

Den bekväma och kostnadseffektiva sängen Bambino, utrustad 
med 4 motorer, lämpar sig mycket väl för slutenvården, och för 
att främja ett snabbt tillfrisknande för individer i åldersintervallet 
3 till 18 år. Dess moderna styrmöjligheter och flertalet funktioner 
gör detta till en attraktiv säng för vården då den kan användas till 
ett flertal patientgrupper. 

Sjukhussängen som möter kraven 

Sjukhussängar för barn och ungdomar 
måste idag möta kraven av flertalet 
patienter och vårdavdelningar, vilket 
kan leda till att ett flertal sängar 
måste köpas in. I sängen Bambino 
har vi samlat en rad funktioner som 
gör sängen lämplig för ett stort antal 
behov. På så sätt kan man hålla 
investeringskostnaderna för sängar 
på en låg nivå. 

Bambino är en flexibel och säker 
säng som lätt kan anpassas. Den 
är bland annat utrustad med ett 
flertal kontrollalternativ, ett utbyggt 
säkerhetssystem, dubbelhjul med 
centrallåsning och genomtänkta 
säkerhetsgrindar. Det finns dessutom 

ett antal tillbehör för ytterligare 
anpassning. 
 
Sängen erbjuder ett flertal positioner 
som regleras elektriskt såsom höjd, 
ryggstöd, benstöd, trendelenburg, 
och omvänd trendelenburg. Sängen 
har även elektrisk och manuell HLR 
funktion. Vidare har den en elektrisk 
sängförlängning med upp till 30 cm.

Bambino stödjer vårdpersonalens 
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



Tekniska specifikationer

Bambino

Art. nr: Bambino Plattformshöjd
(Min-Max)

48 cm -87 cm (utan madrass)

Sovyta / Madrassyta
(L x B)

160-190 cm x 85 cm Sängmått / Yttermått 
(L x B)

177 cm x 98 cm

Elektrisk spänning 220 / 240 Volt IP-klassning IPX4

Matningsspänning 50/60Hz Produktvikt
(utan tillbehör)

130 kg

Max användarvikt 150 kg Säker arbetslast 
(SWL)

180 kg

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

Tillbehör
Huvud och fotgavel
Transparanta gavlar med 
barnmotiv, tillverkade 
i ABS-plast. Avlägsnas 
enkelt utan verktyg.

Sänggrindar
Justerbara sänggrindar i 
tre höjdlägen. 

Funktioner

Sängförlängning 
Integrerad elektrisk 
förlängning av sängbotten, 
30 cm.

Väggfrånhållare
Sängen är utrustad med 4 
stycken väggfrånhållare 
i vardera hörn, för att 
skydda sängen.

Centrallåsning 
Antistatiska, 150 mm 
kapslade dubbelhjul med 
centrallåsning. Fler storlekar 
på hjul finns tillgängligt.

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

Droppställning
Teleskopiskt höjdjusterbar.

Lyftbåge: Båge med justerbart 
handtag i höjdled. 

Integrerad våg
Censorer placeras i varje hörn 
av sängbotten och mäter vikt 
automatiskt, 0-400kg. 

Madrass
Madrass, med svetsade sömmar, 
med avspritnigsbart överdrag 
som kan tvättas i 60 grader. 
Längd 160 cm, bredd 85 cm,  höjd 
10 cm. Förlängningsdel som ger 
ytterliggare 30 cm i längd finns 
tillgängligt. Uppfyller brandkrav 
BS 7175.
Namn Art.nr

Madrass K090-P 

Madrassöverdrag K090-P-C 

Förlängningsdel K090-P-E

Positioner:


