NYHET!
Marsden Sengevekt







M-950

Mobil vekt for veiing av sengeliggende pasienter
Pre-Tara for rask og enkel veiing
Fleksibelt lav-profil design som passer de fleste senger
God kapasitet med 600kg eller 1000kg
Kan godkjennes for medisinsk bruk

Ta kontakt for mer informasjon / bestilling:

post@vekt1.no

Eller besøk vår nettbutikk:

www.vekt1.no

Vekt1 AS, Griniveien 159, 1359 Eiksmarka

Tlf: 67 16 68 10

www.vekt1.no

Enkel og effektiv veiing av sengeliggende pasienter, for
bruk på sykehus og sykehjem

Marsden M-950 Sengevekt er
designet for å kunne veie
pasienter som er sengeliggende
– uten å måtte flytte sengen til
vekten.
Hvorfor velge Marsden M-950?
Modellen M-950 er ulik
tradisjonelle sengevekter;
Man kan utføre nøyaktig veiing
mens pasienten er sengeliggende,
og man slipper å flytte sengen.
M-950 Sengevekt er utviklet I
samråd med brukere og
produsenter av sykehussenger.
Vekten oppfyller alle krav til
godkjenning for medisinsk bruk.

Ta kontakt for mer informasjon / bestilling:

post@vekt1.no

Eller besøk vår nettbutikk:

www.vekt1.no

Vekt1 AS, Griniveien 159, 1359 Eiksmarka

Tlf: 67 16 68 10
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BRUKERVENNLIG
Mange sykehus og sykehjem har i dag sengevekter som de føler er vanskelige å bruke. Det
skyldes at vektene ikke er tilpasset lavprofil
senger, og at det er vanskelig å plassere
sengen på veieplattformen.
Med M-950 er nettopp dette problemet løst.
De fire, separate veieplatene har en svært lav
profil og passer de aller fleste senger.
Med fargekode på veieplater og plugger, går
det raskt og enkelt å koble disse sammen.

NØYAKTIGHET
Marsden M-950 Sengevekt gir nøyaktig vekt
av pasienten uten å registrere sengens vekt.
Dette gjøres ved å legge inn sengens vekt i
forkant - PreTara; Når dette er lagt inn, vil
systemet huske det ved hver veiing.
Dermed slipper man å registrere dette hver
gang vekten brukes, og pasientens vekt vil
vises med en nøyaktighet på 200g eller 500g.
( 600kg eller 1000kg kapasitet )
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MOBILT SYSTEM – BRING VEKTEN TIL PASIENTEN
Svært lav profil og praktisk størrelse gir lav
egenvekt, og Marsden M-950 sengevekt er
det mest mobile systemet på markedet i
dag.
Hver plattform, med egenvekt på 5kg,
transporteres enkelt mellom rom,
avdelinger og etasjer ved hjelp av
bærevesker eller trillebord som er
standard. Velg selv hva som skal leveres.
Det er også et praktisk bærehåndtak på
hver plattform.

Trillebord

Valgfritt tilbehør
Enten:
 Trillebord ( inkl. )
Eller:
 Bæreveske ( inkl. )
Mot tillegg:
 Bluetooth tilkobling
 Godkjenning for
medisinsk bruk

Bærevesker

Spesifikasjoner
Typegodkjent klasse MIII

Kan godkjennes for Medisinsk bruk ( Tillegg kr 400,- )

Kapasitet

600kg eller 1000kg

Gradering
Strømforsyning

200g eller 500g
Adapter/Oppladbart batteri
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