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Produktblad
Bariatrisk hospitalsseng Herkules

Bariatrisk hospitalsseng Herkules er 
en yderst stabil og stærk elektrisk 
seng, som er udviklet med fokus 
på sikkerhed, enkel håndtering og godt 
arbejdsmiljø, således at det er let for 
plejepersonalet at komme til at arbejde 
med og omkring den sengeliggende. 

Sengen er udstyret med 4-delt liggeflade, 
som er justérbar i to bredder: 100 cm og 
120 cm. Derudover har sengen elektrisk 
højdejustering for en sikker løfteka-
pacitet på 400 kg. Bemærk sengens 
højdeindstilling kan justeres ned til 38 
cm i minimumshøjde og op til 85 cm 
i maximumshøjde. Dette sikrer, at den 
selvhjulpne patient på sikker vis selv 
klarer ind- og udstigning af sengen. Samt 
komplimenterer med liftens løftehøjde og 
giver bedre vilkår i forhold til at benytte 
lift. Er sengen ikke lav nok risikerer vi, at 
personen ikke kommer fri af madrassen.

Sengen er udstyret med en fjernbe-
tjening både til den sengeliggende og 
plejepersonalet, hvor fjernbetjeningen 
til plejepersonalet har også Trendelen-
burg og anti-Trendelenburg funktion. 
Manuel CPR quick release håndtag er 
tilgængeligt på begge sider af sengen. 
Sengen har breddejustérbare hoved- og 
fodgavle i henhold til konfigurationen af 
liggefladen. Enkelt nedfældbare senge-
heste giver en 40 cm indeslutning over 
liggefladen. Sengen er udstyret med 150 
mm tvillingehjul, central bremsesystem 
og retningsbestemte hjul. Den er epoxy 
pulverlakeret, med BioCote antibakterielt 
tilsætningsstof.

Bariatrisk  
hospitalsseng  
Herkules
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• Solid og brugervenlig hospitalsseng 
• Udviklet til mennesker med bariatri
• Både bredden og længden af sen-

gen kan indstilles
• Max vægtkapacitet: 400 kg
• Mulighed for lav indstigningshøjde
• Rengøringsvenlige overflader
• Bakteriebeskyttelse
• Backup batteri til brug under trans-

port (kørsel mellem afdelinger) eller 
ved driftsforstyrrelser

• Pænt og æstetisk design
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Make Rehab Specifikationer
Foldbar bariatrisk kørestol

Model – mål i cm Længde Bredde Højde Max vægtkapacitet kg Varenr HMI nr.

Bariatrisk hospitalsseng Herkules 226-246 113-133 38/85 400 BHSH-400 131222

Produktspecifikationer

Max vægtkapacitet 400 kg

Madrasmål bredde 100 - 120 cm

Madrasmål længde 200 - 220 cm

Min/Max. bredde manuel justérbar 113 - 133 cm

Min/Max. længde manuel justérbar 226 - 246 cm

Min/max. højde                                      38/85 cm

IP – klassifikation                                   IPX5

Trendelenburg                                         +17º / -17º

Indbygget batteri til brug af samtlige funktioner under 
flytning mellem afdelinger

JA

Aftagelig galge JA

Aftagelig fod/hovedgavl JA

Aftageligt dropstativ

Centralbremse JA

Retningsstyr på hjul JA

Separat fjernbetjening for plejepersonale. Blandt andet 
Trendelenburg og Anti-Trendelenburg funktion

JA

Lås af enkelte el-funktioner, fra plejepersonalets  
betjeningspanel

JA

CPR quick release håndtag tilgængeligt på begge sider 
af sengen

JA

Sammenfoldelige sengeheste giver en 40 cm indeslut-
ning over liggefladen

JA

Klassifikation: MEDICAL DEVICE, CLASS I,  
IN COMPLIANCE WITH THE EU DIRECTIVE 93/42/CEE, 
MODIFIED BY THE DIRECTIVE 2007/47/CE.                                          

Class: 1 
TYPE: B

Tilbehør Varenr

Galge til Bariatrisk hospitalsseng Herkules BHSHR-001

Dropstativ til Bariatrisk hospitalsseng Herkules BHSHR-002

Bariatrisk hospitalsseng Herkules 
kan forlænges til 226 cm.


