
FØDESENG

JI-5400

Batteri drevet
Fødeseng, undersøkelse



Sengen er konstruert i stål 
noe som gjør at den er mer 
robust og tåler mer hardhendt 
behandling enn f. Eks. 
glassfiber/plast.

Fødesengen kan enkelt gjøres om fra en flat seng til fødestol. Dette gjøres ved at 
benseksjonen enkelt slippes ned og felles inn under ryggseksjonen. Benplaten kan 
også brukes som instrumentbord ved at man skyver bendelen så langt inn som man 
ønsker, og låser den i denne posisjonen. 

Elektriske bevegelser:
Opp-Ned
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
Rygg Opp-Ned
Korsryggstøtte Ut-Inn 

Sengen leveres standard med elektrisk
korsryggstøtte montert i ryggseksjonen.
Denne styres med handstyring av 
personalet eller den fødende selv.

Sengen leveres standard med rustfri 
skylleskål som enkelt kan taes av for 
rengjøring. 



Sengen leveres standard med 
spesielt robuste fester for 
benholdere

Sengen har fotbryter  i fotenden 
slik at operatøren selv kan 
regulere sengen. 

Sengen leveres standard med 
fotplater som festes på
sideskinnene.

Sengen leveres standard med 
handtak som festes på
sideskinnene.

Langs sete og ryggdelen av sengen er det rustfrie sideskinner. Disse kan brukes 
til å feste ekstrautstyr (Infusjonsstativ, arminfusjonsbord etc.). 

Teknisk spesifikasjon:

*   Standard lengde : 2 000 mm
*   Standard bredde : 800 mm
*   Minimum høyde (madrass ekskl.) : 660 mm
*   Maksimum høyde (madress ekskl.) : 860 mm
*   Trendelenburg : 0° - 15 °
*   Ryggseksjon :                    0° - 60 °

Strømtilførsel: Man kan her få 2 versjoner; med 24 V batteridrift eller 220 
V nettilkopling 



Tilbehør

10-310
Anestesi
bøyle, 
teleskopisk, 
med feste

10-380 Armbord med feste
10-381 Pute, flat
10-382 Pute, U-formet

10-305
Feste for 
Benholdere

10-304
Radial
feste

10-400
Infusjonsstativ
teleskopisk
med feste

10-450 Benholdere10-490 Transporthandtak

10.360 
Sidestøtte, smal
(1x feste 10-301 ikke inkludert)

10.365 
Sidestøtte, bred
(1x feste 10-301 ikke inkludert)

10.350 
Skulderstøtte, par
(2x feste 10-301 ikke inkludert)
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