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Senge til specialpleje
God faldprofylakse • perfekt arbejdshøjde

Lav seng aldena 13.80
Især ved de stadigt oftere forekommende demens og alzheimer sygdomme er et ekstremt lavt
leje hensigtsmæssigt i søvnperioderne for at forebygge fald. For ikke at udsætte patienterne for et
beskyttelsesgitter, har firmaet Mühle udviklet de to plejesenge aldena 13.80 og allegra 20.80. Så
kan patienten sove roligt med den nederste indstilling, uden at der er risiko for at komme til skade
fordi man falder ud af sengen, den ideelle plejehøjde på 80 cm er en fordel for plejepersonalets rygge!

Laveste position 13 cm

højeste position 80 cm

Inge risiko for at komme til skade ved fald

NYT!

Laveste indstilling 13 cm,
højeste indstilling 80 cm
• Skjulte motorer betyder, at der ikke er noget synlig teknik
• Helt åbent rum under liggefladen efter et mindre løft
- gode køremuligheder for bl.a personløfter
- gode rengøringsbetingelser under sengen
• Kan køres og bremses i alle indstillingshøjder
• Hyggeligt træmøbel med integrerede sengeheste

• Smukt formgivet hovedgærde og fodgærde; valgfri dekoration
(frivillig)
• Høj sikkerhed, da man ikke kan komme i klemme eller skære
sig nogen steder
• Meget lang levetid (“made in Germany”)
• Opfyldelse af alle normer og forskrifter
• Konstant kvalitetssikring i vores egen produktion

Senge til specialpleje
Fremragende faldprofylakse • perfekt arbejdshøjde

Lav seng allegra 20.80
Plejesengen “allegra” er en konsekvent videreudvikling af vores gennemprøvede plejeseng
“rosana”. Den lave seng giver mulighed for både en ekstremt lav indstilling og en rygskånende arbejdshøjde på 80 cm. Alt i alt opfylder den alle krav til moderne plejesenge. Den
imponerer med et elegant udseende, alsidighed og en ekstremt solid konstruktion.

laveste position 20 cm

højeste position 80 cm

maksimale indstillingsmuligheder for
liggefladen

NYT!

Højdeindstilling fra 20 til 80 cm!
• Lav seng med ekstrem højdeindstilling 20 - 80 cm
• Valgfrihed mht. liggefladeudstyr
• Moderne træmøbel med indbyggede sengeheste
• Valgfri 2-delt træ-sengehest
• Valgfrit opbevaringsrum til sengetøj
• 2-hjuls-centralbremse med 8 dobbelte styrehjul
• Trendelenburg og anti-Trendelenburg (lav fodende- og aflåst
sideleje)

• Mulighed for at forlænge sengen til op til 220 cm
• Meget stor bæreevne (op til 200 kg)
• Kan bremses på et øjeblik og køres i alle højde indstillinger
• Står særdeles sikkert med meget få svingninger
• En god langtidsinvestering
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