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En sikker og konfigurerbar seng der løbende kan 
tilpasses dit barns behov
Invacare ScanBetaNG pædiatrisk seng leveres i 3 størrelser og den 
er perfekt til børn i alderen 3 til 12 år. ScanBetaNG overholder de 
højeste sikkerhedsbestemmelser beskrevet i Nordic Requirements 
Specifications. Dette betyder bl.a., at ingen afstande er over 60 mm 
på sider og liggeflade. Både liggefladens funktionalitet og siderne 
kan konfigureres individuelt og dette kan op- eller nedjusteres 
løbende i overensstemmelse med behovsudviklingen. Et attraktivt 
design sikrer at denne højkvalitets seng kan passe ind i alle hjem eller 
institutioner.
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Længden på de enkelte dele af liggefladen er optimeret 
gennem anvendelsen af antropometriske statistikker for børn. 
De 3 standard størrelser er specielt designet så de passer til 
børn i aldersgruppen 3 - 12 år.

Den enkle lette håndbetjening 
leveres som standard med 
individuelt låsbare funktioner 
med henblik på at øge 
sikkerheden.

Snaplåse løsner enkelt 
liggefladen fra understellet 
med henblik på at sikre enkel 
håndtering. 

Egenskaber

Stringente specifikationer

Standard konfigurationer af Invacare 
ScanBetaNG er testet efter strenge 
retningslinjer i Nordic Requirement 
Specifications. Sengens design er 
blevet til med sikkerhed som højeste 
prioritet og ScanBetaNG sengen 
overholder alle gældende regulativer 
og sikkerhedskrav.

Konfiguration

Liggefladen på de 3 standard stør-
relser er udviklet i overensstemmel-
se med antropometriske analyser, 
mhp at optimere barnets liggekom-
fort. Liggefladen kan, afhængig af 
individuelle behov, konfigureres så 
den bliver helt eller delvis elektrisk 
betjent.
Der findes en bred vifte af mulighe-
der: Foldedøre, fastesider, tremmer 
og meget andet. Op- eller nedgra-
deringer, i overensstemmelse med 
udviklingen i barnets behov, er lige-
ledes en del af sortimentet. Dette 
sikrer at individuelle behov kontinu-
erligt kan tilgodeses.

Ergonomisk

Højden kan indstilles fra 300 - 850 
mm. Dette muliggør at børn selv 
kan komme ind og ud af sengen når 
dette er nødvendigt. Al nødvendig 
sikkerhed og komfort er medtaget 
i ScanBetaNG. Således er sengen 

højdejusterbar og den leveres som 
standard med låsbar håndbetjening. 
Endvidere kan sengen som option 
leveres med centralbremse og flere 
andre tilpasninger.
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Konfiguration af liggefladen
Liggefladens funktionalitet kan op- eller nedjusteres i takt 
med behov: tilføjelse/fjernelse af motorer og rastofix (se 
skema side 4).

ScanBetaNG med 400 mm nedfældbare tremmesider
Tremmer, attraktiv bøge finish og dobbelt låsemekanisme 
mhp. øget sikkerhed.

Polstring
20 mm tyk indvending 
polstring af gavle og sider.

Sikker låsemekanisme
Et sikkert låsesystem som 
alene kan åbnes ved brug af 
2 forskellige låsefunktioner.

ScanBetaNG, med 400 mm nedfældbare plexisider 
Plexi glas, og dobbelt låsemekanisme mhp. øget sikkerhed.

ScanBetaNG med 400 mm høje døre
Tremmer, attraktiv bøge finish og døre med sikker 
låsemekanisme, der åbner 180°.

ScanBetaNG med 800 mm høje foldedøre
Tremmer, attraktiv bøge finish og foldedøre med sikker låse-
mekanisme, der åbner 180° og minimerer pladskrav.

Tilbehør

Dekorationer (klæbe mærkater)
Vælg mellem flere forskellige dekorationer  - indvendigt eller udvendigt.
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Tekniske data

600 x 1400 mm

700 x 1600 mm

800 x 1800 mm

Udvendig  
bredde      

680 mm

780 mm

880 mm

Udvendig  
længde

1480 mm

1680 mm

1880 mm

Liggeflade  
dimensioner

620-70-210-460 mm

670-150-220-520 mm

750-190-270-550 mm

Højdejustering 

300 - 850 mm

300 - 850 mm

300 - 850 mm

Ryg vinkel   

0° - 73°

0° - 73°

0° - 73°

Lår vinkel

0° - 36°

0° - 31°

0° - 27°

Stel farve og træ

Perlehvid (metal) Bøg (træ)

Invacare ScanBetaNG - mulige liggefladekonfigrationer

Fast

Motor på ryg og fast bendel.

Motor på ryg og manuel betjent bendel.

Motor på ryg og lår. Manuel betjent bendel.

* Liggefladen er den samme for hver af 3 størrelser de er blot konfigureret med eller 
uden motor eller rastofix.

Invacare ScanBetaNG - sider og låger

Faste sider Nedfældbare 
sider

Låger Foldedøre

400 mm høje ✔ ✔ ✔ ✔

800 mm høje ✔ ✔ ✔

Ben løft

0° -26° 

0° - 24° 

0° - 26°

Max. brugervægt: 
70 kg

SWL: 100 kg

Indvendig  
bredde         

620 mm

720 mm

820 mm

Indvendig  
længde

1400 mm

1600 mm

1800 mm

600 x 1400 mm

700 x 1600 mm

800 x 1800 mm
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