NordBed Kid

En säker och bekväm säng
för barn med olika behov
SÄKER I ANPASSNINGSBAR I BEKVÄM

Trusted Solutions,
Passionate People®

NordBed Kid
En säker, anpassningsbar säng
som kan växa med barnet
Vår nya barnsäng, NordBed Kid är den idealiska
sängen för hem- och vårdmiljöer.
Designad för att passa barnet

Säkerhet

NordBed Kid passar barn i åldrarna 3-12
år och som är 75-154 cm långa. Sängarna
finns i tre olika längder. Olika långsidor/
grindar möjliggör att sängen kan
anpassas för att möta barnets behov.

Vid framtagandet av vår nya barnsäng
har säkerhet varit i fokus. Allt ifrån
säkerhetslåset för de vikbara grindarna
till hållaren där manöverdosan förvaras
utom räckhåll för barnet. NordBed Kid
uppfyller den nya EU-standarden för
medicinska barnsängar, EN5063:2017
samtidigt som sängen har en modern
och hemlik design.

Det finns vikbara grindar, nedfällbara/
fasta långsidor och sidor med plexiglas,
alla dessa tillgängliga i 40 cm höjd. I 80
cm höjd finns vikbara grindar och fasta
långsidor så att du kan välja det som
passar ditt barn bäst.
Sängbottnen har reglerbar rygg-, låroch bendel och har designats baserat
på antropometriska mått för att ge ett
optimalt stöd med utmärkt komfort.
Som tillbehör finns även polstring
med hygienöverdrag för montering på
grindarnas insida som skydd för barnet.

Säker arbetsmiljö för vårdaren
Våra NordBed Kid barnsängar är
höjdjusterbara från så låg höjd som
30 cm för att möjliggöra säkra
förflyttningar för barnet upp till 80 cm
arbetshöjd för vårdaren. Centralbroms
(valbar), nedfällbar långsida med
utlösarmekanism på utsidan och fullt
elreglerbar sängbotten har utvecklats
för att försäkra en säker och ergonomisk
arbetsmiljö för vårdaren.

Nyckelfunktioner hos NordBed Kid
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1. Säkerhetslås
u

De vikbara grindarna har ett
säkerhetslås upptill som är enkelt för
vårdaren att hantera

u

Låset är designat för att garantera
barnets säkerhet när det befinner sig i
sängen
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2. Manöverdosa som är enkel att
hantera med valbar låsfunktion
u

Manöverdosans knappar är
färgkodade för enkel igenkänning

u

Den magnetiska låsfunktionen
garanterar korrekt och säker
användning

3. Säker förvaring av manöverdosan
u

Manöverdosan placeras enkelt och
säkert i hållaren på sänggavelns
nederdel, för att säkerställa att enbart
vårdaren hanterar sängens funktioner

4. Höjdjusterbar
u

Från så låg höjd som 30 cm för de
barn som kan förflytta sig själva i och
ur säng upp till 80 cm arbetshöjd för
vårdaren

bjuder
er som är
signade för
Bed Kid

Säkerhetsstandard EN50637:2017
Designad för att uppfylla EU’s nya säkerhetsstandard för barnsängar

Design
Modern, hemlik design med trädetaljer i ljus bok

Flera olika storlekar
Tillgänglig i tre olika längder (small, medium och large) för att garantera att det finns
en säng som passar alla barn
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5. Urval av grindar
u

Möjlighet till olika grindar gör att sängen kan
anpassas efter barnets behov

u

Välj mellan vikbara grindar, nedfällbara och fasta
långsidor med spjälor eller plexiglas

u

Höjd 40 eller 80 cm (minsta sängen enbart 80 cm)

6. Anpassningsbar sängbotten
u

Sängbottnens indelning är designad baserat
på antropometriska mått för bästa stöd och
utmärkt komfort för barnet

7. Reglerbar sängbotten
u

Fast sängbotten utan regleringsmöjlighet, sängbotten
där vissa delar regleras elektriskt med manöverdosa
och bendelen manuellt med rastofix alternativt fullt
elektriskt manövrerad för optimal support
Möjliga konfigurationer av NordBed Kid sängbotten
Fast

2-delad. Motor på ryggdel och
fast bendel

3-delad. Motor på ryggdel och manuell
bendel som regleras manuellt med rastofix

4-delad. Motor på ryggdel och lårdel,
manuell bendel som regleras manuellt
med rastofix
4-delad. Motor på rygg-, lår- och bendel

Designad för
komfort och säkerhet
NordBed Kid erbjuder maximal komfort
samtidigt som den uppfyller den nya strikta
EU standarden
Urval av grindar
NordBed Kid kan anpassas med olika grindar baserat på barnets behov.
Grindarna har designats med ökad styrka och stabilitet för att möta kraven i
standarden EN50637:2017. Nedan visas de olika valmöjligheterna som finns.
Vikbara grindar
u Grindarna kan öppnas fullt eller delvis för att
enkelt kunna komma åt barnet samtidigt som
sängens stabilitet och säkerhet bibehålls

Plexiglassidor
u Alternativ specilallösning
u Transparent för optimal sikt

u Säkerhetslås som är enkelt att använda samtidigt
som det håller grinden säkert stängd

Fasta sidor

u Säkerhetslåsets design som garanterar smidig
användning och barnets säkerhet när det
befinner sig i sängen

Polstring

u Tillgänglig i 40 cm höjd för medium och large
sängarna, och 80 cm för alla tre sängstorlekarna
Nedfällbar grind
u Sänks smidigt ner i en rörelse för att enkelt
kunna komma åt barnet
u Lätthanterlig utlösarmekanism i grindens
överkant möjliggör för vårdaren att stå kvar
framför barnet
u Finns endast i 40 cm höjd och för de två största
sängarna

u Fasta grindar finns i 40 cm och 80 cm höjd

u Skyddande polstring med hygienöverdrag
finns till samtliga grindar för att ge extra skydd
till barnet och trygghet för vårdaren
u Alla grindar kan hanteras samtidigt som
polstringen sitter kvar på dem

Tekniska data
Ytterligare information om NordBed Kid och dess tillbehör så som manualer finns på vår hemsida,
www.invacare.se

Yttermått
Innermått

Utvändig längd
Invändig längd

Lyftintervall

Sängbottenindelning

Frigång under
sängen

Ryggstödsvinkel

Small

90/80cm

140/146cm

30-80cm

62-7-16-48cm

15cm

0-70°

Medium

90/80cm

160/166cm

30-80cm

67-13-18-55cm

15cm

0-70°

Large

90/80cm

179/185cm

30-80cm

78-15-23-57cm

15cm

0-70°

Lårdelsvinkel

Bendelsvinkel

Max brukarvikt

Total vikt (utan
sänggavlar)

Tyngsta
separata del

Small

0-12°

0-24°

70kg

86kg

33kg

Medium

0-12°

0-30°

70kg

95kg

40kg

Large

0-12°

0-30°

70kg

97kg

42kg

Ramfärg

Vit
RAL: 9016

Regulatoriska data

Bok (trä)

Testad av TÜV mot
Standard EN50637:2017

Please note: Colours may vary slightly from
those displayed above.
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