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Uppresningsstöd/Sängbygel
Parnell Premier uppresningsstöd
Utgående artikel
Parnell Premier är ett uppresningsstöd som gör det
lättare att resa sig och gå ur sängen. Den placeras på
golvet vid sängen - kan användas till alla typer av
sängar. Stödet består av två ben som skjuts in under
sängen. Plattan placeras vid sängens långsida. Med
skruven i handtagets centrum säkras handtaget.
Bottenplattan är plan så att brukaren lätt kan ta sig till
sängen med t ex en rullstol eller rollator.
Golvramens längd 81 cm och bredden är 41 cm.
Handtagets höjd är 81 cm och bredden är 28 cm.
Handtagskrokarna är 7,5 cm på insidan, avståndet
mellan krokarnas insida och ut till krokens spets är 4 cm.
Får ej kombineras med förhöjningsklossar.
Leverantör Euforia www.euforia.se
Brukarvikt max
Golvrams bredd
Golvrams djup
Höjd

115 kg
41 cm
81 cm
7 cm

Art nr 36467

Uppresning Eva
Avsedd att användas vid säng som stöd/vändhandtag
samt som skydd för att inte rulla ur säng.
Sängramen ska bestå av massivt trä och bredden av
sängramens underkant bör vara 2 - 5,5 cm.
Sängbygel 97 cm används när sängen har hög madrass
ex kontinentalsäng.
Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar bör
dessa klossar omsluta eller sitta fast i sängens ben.
Produkten bör ej fästas på sängar med medar.
Leverantör Karo Pharma Sverige AB www.swereco.se
Brukarvikt max
Totalhöjd
Totalbredd

150 kg
85 cm alt 97 cm
33cm, 30 cm mellan byglarna

Art nr
42037
42038

Uppresning Eva inkl bygel 85
Uppresning Eva inkl bygel 97
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Lyftbåge
Lyftbåge fristående med sänglåsning
Används för lägesändring i säng såsom högre upp i säng,
bäckenlyft eller ändring av liggställning.
Glöm inte att höjdjustera bandet mellan grepptriangel och
lyftbåge för att passa brukaren.
Fästanordningen kan även flyttas bakåt på däverten.
Ju tyngre brukare desto längre bakåt ska fästanordningen
sitta. Se bruksanvisningen för ungefärliga måttangivelser.
Leverantör Humancare AB www.humancare.se

Belastningsvikt max

70 kg

Art nr 11630

Filtstöd
Filtstöd fristående
Placeras i fotändan för att avlasta tryck från täcket på
benen/fötterna.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Art nr 33508
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Sängryggstöd
Sängryggstöd MerryBack - Manuellt
Sängryggstödet är manuellt inställningsbart mellan
0-70º i nio fasta lägen. Den låga höjden gör att inget
obehagligt mellanrum bildas mellan ryggstöd och
sängbotten.
Leverantör Sanicare AB www.sanicare.se
Brukarvikt max
Bredd
Längd
Vikt

100 kg
78 cm
70 cm
6 kg

Art nr 12956

Comfortabel sängryggstöd Side – El
Sidomonterad motor
Sängryggstödet placeras på en befintlig säng, mellan
madrass och bäddmadrass, och fixeras med hjälp av
spännband. Med hjälp av sidomonterad motor (dubbla
sidoplacerade motorer på 120 cm) kan ryggstödet
höjas upp till bekväm sittställning.
Motorn kan enkelt anpassas utan verktyg till placering
på höger eller vänster sida. Vid nybeställning ange sida
för motorns placering på avsedd plats i WebSesam.
Ryggvinkel 0-70°.
Leverantör Comfort System www.comfortsystem.se

Sängryggstöd 90 cm är
Leveransklar produkt
Se information på
samverkansweben

Brukarvikt max
Belastningsvikt max

145 kg
70 kg

Art nr
39766
25726
25727
26214

80 cm
90 cm
105 cm
120 cm

Tillbehör
46075
25742
31708

Stöd- och vändhandtag
Sittlås
Spännband 350 cm (styck)
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Comfortabel sängryggstöd Compact – El
Mittplacerad motor
Sängryggstödet placeras på en befintlig säng, mellan
madrass och bäddmadrass, och fixeras med hjälp av
spännband. Med hjälp av mittmonterad motor kan
ryggstödet höjas upp till bekväm sittställning.
Den mittmonterade motorn möjliggör montering på
sängar med exempelvis höga sängramar.
Ryggvinkel 0-70°.
Leverantör Comfort System www.comfortsystem.se
Brukarvikt max
Belastningsvikt max

145 kg
70 kg

Art nr
46785
46784
47242

90 cm
105 cm
120 cm

Tillbehör
46075
25742
31708

Stöd- och vändhandtag
Sittlås
Spännband 350 cm (styck)
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Barnsängar
Ärendegång beställning av säng
Kontakta konsulent med sortimentsansvar barnhjälpmedel.
Förskrivning av sängar till barn sker via filetransfer eller post och består av två delar.
• Fyll i förskrivningsblankett
• Fyll i beställningsunderlag barnsäng

Scanbeta NG – utgående modell

Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max
Lägsta/högsta höjd
Grindar
Artrn 34126
Artnr 34127

70 kg
30 cm/85 cm
40 el 80 cm höga
60x140 cm 2-delad, el-rygg, manuell lår/bendel
80x180 cm 4-delad, el-rygg, el-lårdel, manuell bendel

Scanbeta NG – utgående modell

Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max
Lägsta/högsta höjd
Grindar
Artnr 42163
Artnr 42164

70 kg
30 cm/90 cm
40 el 80 cm höga
70x160 cm 4-delad, el-rygg, el-lårdel, centralbroms
80x180 cm 4-delad, el-rygg, el-lårdel, centralbroms
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Nordbed Kid

Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max
Lägsta/högsta höjd
Grindar

70 kg
30 cm/80 cm
40 cm eller 80 cm höga

Artnr 44858

80x140 cm 3-delad, el-rygg, manuell lår/bendel, separat bromsade
hjul (finns endast med 80 cm höga grindar)
80x160 cm 4-delad, el-rygg, el-lår, manuell bendel, centralbroms
80x179 cm 4-delad, el-rygg, el-lår, manuell bendel, centralbroms

Artnr 44859
Artnr 44860
Standard för
Barnsängar

From 1 sep 2020 är den en ny barnsängsstandard, den innebär bla
att leverantören har rekommendationer gällande barnets längd och
val av stolek säng.
•
•
•

Säng 80x140 cm, barnets längd 75-125 cm, sängen bör vara
minst 15 cm längre än barnet
Säng 80x160 cm, barnets längd 125-135 cm, sängen bör
vara minst 25 cm längre än barnet
Säng 80x179cm, barnets längd 135-154cm, sängen bör vara
minst 25 cm längre än barnet
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Vuxensängar
Observera!
Sängen får ej användas av personer under 12 år eller av personer som är mindre än en
genomsnittlig tolvåring. Restriktionen avser att minimera skaderisken då en mindre person
kan fastna med arm respektive ben i sänggrind eller mellan lattorna i sängbotten.

Ärendegång beställning av säng
Förskrivning av sängar till vuxen sker i websesam och består av två delar.
• Fyll i leveransunderlag säng. Spara underlaget på din dator.
• Bifoga underlaget i websesambeställningen. Se rutin för ytterligare information.

Basmadrass försäljning till patient/brukare
Hjälpmedelscentralen erbjuder en basmadrass för försäljning till patient/brukare. Madrassen
finns tillgänglig i två storlekar i Web Sesam och erbjuds till patient/brukare i samband med
förskrivning av hemsjukvårdssäng alternativt privat hyra. Brukarvikt 0-130 kg
•
•

Artikelnummer Web Sesam 43099, 90x200x12 cm Pris: 1210:- (inkl moms)
Artikelnummer Web Sesam 43100, 105x200x12 cm Pris: 1215:- (inkl moms)
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ScanBed 755

4-delad sängbotten. Samtliga delar elektriskt justerbara.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max
200 kg
Lägsta/högsta höjd 34 cm/80 cm (golv till sängbotten)
Art nr 36735

90x200 cm
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Tillbehör Scanbed 755

Art nr 36736 (par)
Sänggavel Susanne sänkt 5 cm

Art nr 36231 (par)
Sänggrind Britt V fällbar

Standardkomponent

Standardkomponent

Art nr 36713 (styck)
Grindskydd polstrad galon
Britt V

Art nr 34092 (styck)
Grindskydd nät Britt V

Art nr 31374 (par)
Förlängd sänggrind Line fällbar
(0-20 cm)

Art nr 41327 (styck)
Grindskydd förl +5-10 cm
polstrat
Passar Britt V och Line

33069 (styck)
Grindskydd förl +10-20 cm
polstrat

Art nr 33149 (styck)
Grindförhöjning +15 cm Britt

Art nr 34091 (styck)
Grindförhöjning +15 till Line

Passar Britt V och Line

Art nr 35109 (styck)
Grindskydd polstrat till
sänggrind med grindförhöjning
Passar Britt V och Line
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Tillbehör Scanbed 755

Art nr 36751
Lyftbåge med trapets

Art nr 36757
Uppresningsstöd 46 cm

Art nr 36753
Stöd-/vändhandtag 40x30 cm

Art nr 36752
Stöd-/vändhandtag 25x30 cm

Art nr 37687
Stöd/uppresningsstöd svängbart

Art nr 32632
Manöverdosa
Standardkomponent

Art nr 32617
Lågbyggnadssats
Lägsta/högsta höjd 24,5
cm/72,5 cm. Mobil personlyft
kan inte användas.
.

Art nr 23801
Manöverdosa Soft Control
Manöverdosa med lättryckta
knappar.

Art nr 19649
Madrasstöd till 90 cm
madrass. Behövs 4 till en säng.
Ingår som standard vid
beställning
av säng.
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