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En revolusjonerende nyhet for rask og enkel veiing av 
immobile pasienter. Spesielt utviklet i samarbeid med 
sykehus i Storbritannia, for veiing av tidskritiske og immobile 
pasienter ved mottak i sykehus. 

Patient Transfer Scale 
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Patient Transfer Scale er en overføringsbåre 

med integrert vekt - en patentert nyhet som 

veier sengeliggende pasienter effektivt og 

skånsomt samtidig som de flyttes.  

 

Patient Transfer Scale 

M-999 

Griniveien 159, 1359 Eiksmarka, Foretaksregisteret: NO 979168896MVA  



 

 

 

 

 

Viktig, men utfordrende å veie pasienter. 

Det er svært viktig å veie pasienter korrekt  for å bestemme dosering 

av medisiner og kunne gi riktig behandling. 

 
Men for pasienter som trenger akutt medisinsk behandling, kan 

dette by på utfordringer. Hvordan veier du en kritisk, immobil 

pasient nøyaktig, raskt og enkelt? 

 

Patient Transfer Scale: Pasientvekt 
for fremtiden 

Ideen til en overføringsbåre med integrert vekt fikk sitt 

utspring i frustrasjon: En akuttsykepleier ved NHS 

så stadig behov for å finne en effektiv og 

skånsom prosedyre for å veie  sengeliggende 

pasienter. 

 
Resultatet, M-999, revolusjonerer  pasientveiing 

i sykehusmottak.  Den gir raskt nøyaktig vekt på pasienten i 

samme prosess som pasienten flyttes fra båre til seng, 

eller fra seng til seng. 

 
Raskt, enkelt og uten unødig belastning for pasient og personale. 
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Brukervennlig og letthåndtert med 
minimalt behov for opplæring 

PTS M-999 har lavest mulig egenvekt så det skal 

være lett å bringe vekten dit den trengs, umiddelbart 

klar til bruk. 

 
Gripehåndtak langs begge sider gjør vekten lett 

håndterbar. Med fokus på rask og nøyaktig veiing, finnes 

ingen kompliserte funksjoner som kan medføre feil bruk. 

 

Egenskaper 

Godkjent Medisinsk utstyr / klasse III 

Oppladbart batteri                          

Stort og tydelig display 

Gripehåndtak for løft og forflytning 

Hygienisk overflate                 

Hold funksjon 

 

Testet av 30 sykehus. Resultatet: et 
design som oppfyller alle behov 

I den tidlige utviklingen av M-999, fikk 30 sykehus 

prøve vekten og komme med tilbakemeldinger. Vekten 

ble testet i eksempler på faktiske situasjoner, og 

tilbakemeldinger fra flere helsearbeidere og team har 

i stor grad påvirket den endelige design og funksjon. 

 
Omfattende tester konkluderer med at M-999 gir presis 

vektresultat i henhold til Klasse III medisinsk standard. 

 

Spesifikasjon 

Kapasitet/Lesbarhet: 250kg x 500g 

Strøm: Adapter og ladbart batteri 

Dimensjoner: 180cm x 70cm x 3cm 

Veieflate: 180cm x 51cm 
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Patient Transfer Scale: Oversikt 
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E-mail: sales@marsdengroup.co.uk 

 
www.marsden-weighing.com 
www.patienttransferscale.com 

 
 

Kontakt:  

 67 16 68 10 

  www.vekt1.no   post@vekt1.no  

mailto:sales@marsdengroup.co.uk
http://www.marsden-weighing.com/
http://www.patienttransferscale.com/

