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Invacare ScanBetaNG barnsäng finns i tre storlekar som 
passar barn mellan 3 och 12 år. ScanBetaNG uppfyller 
de allra högsta krav på säkerhet och uppfyller Nordisk 
kravspecifikation för barnsängar som bland annat säger att 
största öppningen i sängbotten måste vara mindre än 60 
mm. Samtliga sängar levereras med en låsbar manöverdosa 
för att ytterligare förstärka säkerheten. Sängbottens 
funktioner och sidorna kan anpassas till det individuella 
behovet och kan upp- eller nedgraderas vid ett senare 
tillfälle om behoven förändras.

Egenskaper och Tillval

Längderna på varje enskild del i sängbotten är 
baserade på anthropologiska mätningar på barn. De 
tre storlekarna på ScanBetaNG är utvecklade speciellt 
för barn mellan 3 och 12 år.

Ergonomisk manöverdosa 
med individuellt låsbara 
knappar för maximal 
säkerhet.

Snabblås mellan 
sänglyft och sängbotten 
som underlättar 
demontering/montering.

Noggranna tester

Invacare ScanBetaNG har i 
standardutförande testats 
för att uppfylla den Nordiska 
Kravspecifikationen. Sängen uppfyller 
också övriga regler och säkerhetskrav 
på barnprodukter.

Konfiguration

Sängbotten till de tre standardstorlekarna har konstruerats 
enligt de anthropologiska mätningar på barn som gjorts för att 
garantera en maximal komfort för barnet. 

Beroende på behov kan sängbotten konfigureras till att vara 
odelad, 2-delad, 3-delad eller 4-delad. Med elektrisk eller manuell 
hantering.

De tre olika grindarna, nedfällbar, öppningsbar och vikbar 
öppningsbar grind gör att det individuella behovet enkelt kan 
uppfyllas och enkelt anpassas till det växande barnets behov.

Ergonomi

Sängbottens höjdinställning som är 
justerbar mellan 300-850 mm gör det 
enkelt för ett barn att själv ta sig i och 
ur sängen och gör det även lätt för 
vårdaren att sköta barnet. 

Sängen kan levereras med individuellt 
låsbara eller centrallåsta hjul för att 
uppfylla alla enskilda behov.

ScanBetaNG



Egenskaper och Tillval

ScanBetaNG med 400 mm nedfällbar grind med spjälor

Finns i bok/natur och har låsning av grinden i båda 
ändarna för ökad säkerhet.

Polstring

30 mm tjock för grind, 
sida eller gavlar.

Säkerhetslåsning

Öppningsbar och vikbar 
öppningsbar grind.

ScanBetaNG med 400 mm nedfällbar grind i plexiglas

Låsning av grinden i var ände för ökad säkerhet 
(special).

Klistermärken

Fem olika motiv för dekoration av sänggavlarna.

ScanBetaNG med 400 mm 2-delad öppningsbar 
grind med spjälor  

Med 180 graders öppningsbarhet och dubbel 
säkerhetslåsning.

ScanBetaNG med 800 mm 4-delade vikbart 
öppningsbara grindar med spjälor

Med 180 graders öppningsbarhet och dubbel 
säkerhetslåsning. Minimerar utrymmesbehovet när 
grinden ska öppnas.

Sängbottens konfiguration

Funktionen i sängbotten kan enkelt förändras 
genom att ta bort eller montera motorer eller byta 
till rastofix. (se sid 4).

Stöd- och vändhandtag

Underlättar i/urstigning 
till/från säng. Anpassat till 
säkerhetsmått för barn.  

Lyftbåge

Kan ställas in i höjd- 
och längdled. Kan 
eftermonteras.



Tekniska data

600 x 1400 mm 

700 x 1600 mm 

800 x 1800 mm

Utvändig bredd  
Invändig bredd

Utvändig längd 
Invändig längd

Sängbotten 
höjdinställning

Sängbotten 
indelning Ryggstödsvinkel Lårdelsvinkel

680 mm 
620 mm
780 mm 
720 mm
880 mm 
820 mm

1480 mm 
1420 mm
1680 mm 
1620 mm
1880 mm 
1820 mm

300 - 900 mm 

300 - 900 mm 

300 - 900 mm

620 - 70 - 210 - 
460 mm

670 - 150 - 220 - 
520 mm

750 - 190 - 270 - 
550 mm

0 - 73° 

0 - 73° 

0 - 73°

0 - 36° 

0 - 31° 

0 - 27°

0 - 26° 

0 - 24° 

0 - 26°

Alla storlekar

Bendelsvinkel 
över 

horisontalplan

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,  
www.invacare.se

SWL 100 kg 
70 kg

Max brukarvikt

Konfigurationer av Invacare ScanBetaNG sängbotten

Grindar och sidor till Invacare ScanBetaNG 
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Ramfärg och träslag

Fast 

2-delad. Motor på ryggdel och fast bendel

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

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

* För alla 3 storlekarna anpassas samma sängbotten med motor(er) och rastofix.

Fast sida Nedfällbar grind 2-delad öppnings-
bar grind

4-delad öppnings-
bar grind

Höjd 400 mm ✔ ✔ ✔ ✔
Höjd 800 mm ✔ ✔ ✔

Pärlvit Bok

Vänligen notera att färgerna kan variera något från de som visas ovan.


