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Delbar och tvättbar hemvårdssäng

Äldreomsorgen står inför utmaningar särskilt den växande andelen vårdbehövande
personer i äldreomsorgen ökar kraftigt. Detta ställer inte bara vårdgivare och
vårdpersonal i vård och omsorgsboenden inför växande kvalitativa och ekonomiska
utmaningar, utan även brukarna och deras anhöriga, som önskar bästa möjliga miljö
och vård.
Vad som efterfrågas är koncept och produkter som genom hög flexibilitet underlättar
för vården, är ekonomiskt övertygande, vars design skapar hemtrevnad och motsvarar
krav och förväntningar från brukare, anhöriga och vårdpersonal.

Prognos över utvecklingen av
vårdbehov över hela världen*
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Vårdsängen variana kombinerar just dessa funktionellt flexibla element med ekonomi
och design.
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* S tatista GmbH 2021
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/274028/umfrage/
anzahl-pflegebeduerftiger-menschen-nach-weltregion/

Mer än

90 %

av materialen i våra
vårdsängar är återvinningsbara
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Mer än

40 %

av materialen i våra
vårdsängar är redan
återvunna

Numera bedöms en vårdsäng dock inte
enbart efter lönsamhet, design eller
funktionalitet. Inom samhällets nästan
alla områden spelar även produkters
hållbarhet en ständigt större roll.
wissner-bosserhoff har satt det som sin
uppgift att inte bara uppfylla dessa krav
utan att överträffa dem. Eftersom våra
vårdsängar till stor del är tillverkade av
återvinningsbart material lämnar vi ett
effektivt bidrag avseende hållbarhet och
miljöskydd.
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Justering av ryggdel
Samtidig justering av
ben- och ryggdel
Justering av sänghöjd

Upp

Ned

Intuitiv handkontroll

Pilknapparna
blinkar när en
funktionsknapp
har valts

Justering av
bendelar (knäböj)

Den tvättbara handkontrollen till
variana vårdsängar utmärker sig
med intuitiv manövrerbarhet och
god översikt. Knapparna lyser upp
när de trycks in och möjliggör en
enkel manövrering även nattetid.

Justering av hela
bendelen

Utökade funktioner
Enskilda funktioner kan
snabbt och enkelt spärras
med en knappkombination

Demontering
Sängen kan utan verktyg demonteras i
ett fåtal steg och därefter transporteras
utan problem. De demonterade delarna
kan helt enkelt fästas på underredet och
därmed lätt förflyttas.
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SafeFree® Flex

Flexibelt utförande

Som komplement till längsgående grindarna erbjuder variana, med de delade grindarna
SafeFree® Flex, ett bekvämt alternativ som ger mycket frihet och samtidigt utgör de
stöd vid mobilisering. Dessutom kan Variana delade grindar konfigureras efter behov.
Alla delade grindar kan lätt demonteras utan verktyg och kan när som helst
eftermonteras.

Det finns olika alternativ till grindar som innebär billigare alternativ. Alternativ till våra
helt tvättbara grindar och gavlar är att sängen kan utrustas med traditionella trägavlar
och grindar som inte är tvättbara. Detta är en billigare lösning.

Grindarna lika flexibla som dina behov

Behovsanpassad flexibilitet

Hållbarhet

Safe

Fullständigt skydd

Materialen i våra sidoskydd är till
över 90 % återvinningsbara

Säkerhet dygnet runt

SafeSense®, det intelligenta urstigningslarmet

Flexibel mobilisering

Wissner-bosserhoff presenterar ett assistanssystem med intelligent sensorik. Sängen är därmed utrustat med en nattljusautomatik som

TEST
A

aktiveras när den boende lämnar sängen och slocknar när det boende ligger i sängen igen. SafeSense® är kompatibelt med gängse system

PRAKTIK
EN

I
TS

för att tillkalla vårdpersonal och kan eftermonteras eller uppgraderas för våra hemvårdssängar från år 2002 och framåt.

n
1 miljo
mer än
G ÅNGER

• Säker montering av grindarna

•	Optimal längd och individuellt inställbar höjd

• 	Förhindrar att grindarna oavsiktligt

•	Grinden fungerar som uppresningsstöd och

lossas eller avlägsnas.

Mer säkerhet

utgör en ergonomisk mobilisering

• Kan demonteras utan verktyg

IPX4

Free – Delite
Delade grindar på båda sidor Delade och hela grindar

Hela grindar

Nattljusautomatik

Individuell larmsignal

• 	Nattljuset aktiveras automatiskt när den

• 	Flexibelt och steglöst inställbar från

boende lämnar sängen
• 	Nattljuset slocknar när den boende ligger
i sängen igen

•	Kombinationerna med delade grindar
medför trygghet kombinerat med
självständighet.

•	Ena sidan SafeFree® Flex delade grindar, på
andra sidan längsgående aluminiumgrindar.

•	Hela grindar på båda sidor.
• Fullständigt tvättbara grindar.

• Fullständigt tvättbara grindar.

• 	Snabbare larm vid fall.
• 	Högre säkerhetsnivå vid
natt- och helgskift
•	Färre onödiga fysiska
kontroller av vårdpersonal.
• 	Idealisk kombination med
SafeFree® delade grindar

0 sek. direktlarm till 30 min.
• 	Anpassning till den boendes
mobilitet

Kan väljas som fabriksmonterat eller eftermonteras
• 	Finns som tillval för våra sängar från 2002 och framåt.

• Fullständigt tvättbara grindar.

• 	Eftermonteringssats för våra elektriska vårdsängar fr.o.m. 2002
• Finns som trådlös eller trådbundet.
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Tvättbar

Trycksårsförebyggande

Enkel rengöring av hela sängen

Variation av liggytor och dubbel tillbakadragning

Vårdsängen variana är standardutrustad med tvättbarhetssatsen ”Standard” som möjliggör en flexibel och snabb rengöring av
sängen i regelbundna tvättcykler.
Om den dagliga vården emellertid kräver frekventare tvättgenomgångar kan variana även utrustas med tvättbarhetsgraden
”Premium” och kan därmed konfigureras för varje vårdinrättning. På så sätt kan de frekventa kontaktställena desinficeras och ett
bidrag till infektionsskyddet lämnas genom regelbunden rengöring av sängen.

Samtidig tillbakagående justering är
sedan årtal en beståndsdel av wissnerbosserhoff liggytor. Det är då inte bara
ryggstödet som flyttas bort från sätesdelen utan även benstödet så att ytan
blir större.
Resultatet från mätningar visar tydligt
att trycket på bäckenområdet minskar
markant i jämförelse med sängar utan
tillbakagående justering.

13,6

procent av patienterna har trycksår

I Sverige gör Sveriges kommuner och landsting (SKL) mätningar av förekomsten
av trycksår. Våren 2015 hade i genomsnitt 13,6 procent av patienterna på
landets sjukhus trycksår. Trycksår betraktas i dag som en vårdskada, och ska
av sjukvårdspersonal anmälas inom sjukvårdens system för avvikelser.

Våra lösningar
WIBO-liggyta med tydlig avlastning

Standardliggyta utan avlastning

Liggytor
Du kan välja mellan 3 olika liggytor:

variana möjliggör alternativ rengöring som kan anpassas efter vårdinrättningens behov.

6 cm

11 cm

Trådnät, Aero, säkerställer god luftning

Samtidig tillbakagående justering

Standard liggyta – ökar risken för trycksår

Termografi för BiNetic-liggyta

Termografi för en standardliggyta

Den syntetiska liggytan i EasyClean är
särskilt lätt att rengöra

Osynligt skydd: Med tvättbarhetssatsen ”Premium” får sängen
en extra KDL*-beläggning för att skydda sängen tillförlitligt även
vid frekventa tvättcykler.
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*

KDL = katodisk dopplackering

Komplett tvättbar: Med varianas huvud- och fotgavlar samt
längsgående- och delade grindarna är även de vanligaste
kontaktytor fullt tvättbara.
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Dubbel tillbaka
justering =

17 cm

mer plats i sängen!
wissner-bosserhoff | variana

Komfort, med enastående mjuka positionsegenskap som förebygger trycksår.
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Design för huvud- och fotgavlar

Utrustning och tillbehör

Huvudgavel

Tekniska data

Fotgavel

Design G

Design G

SWL – Safe working load

235 kg
•2
 00 kg boendevikt
• 35
 kg madrass + tillbehör

Höjdinställning

H1 = 34 – 82 cm
H2 = 25 – 73 cm (tillval med annat underrede)

Madrassmått

87 / 90 x 200 / 210 cm
Tillval: 105 x 200 / 210 cm
Tillval: 120 x 200 / 210 cm

Mått liggyta

Design Ts

Design Ts

Längd
Bredd

217 × 111 cm
Tillval: 217 x 131 cm
Tillval: 217 x 146 cm

Höjd
H2

Bromssystem

Centralbroms med riktningsspärr

Förlängning

10 cm utdragbar på huvud- och fotsidan

H1

10-0910
variana

Sängförlängningar
Design V

Design V

Temporär sängförlängning 10-serien
sidoskydd (standard)

Färger | Dekor

Skydd för huvud- och
fotsidig sängförlängning
med vardera 10 cm

Integrerad sängförlängning 09-serien
sidoskydd av aluminium teleskoperbar

Tillbehör

02-000876
SafeSense® sensormatta 2.1, 80 x 20 cm

Vitgrå (U11050)

Lindberg ek (R20021)

Färgad bok (R24006)

Bok dämpad (R24034)
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10-0715
Uppresningstöd
(+10-0728)

10-0634
Mobiliseringshandtag,
MobiStick 2

SafeSense®
som sats:

10-0812
SafeSense® digital uppstigningsbox
2.1 trådbunden eller trådlös
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10-0913
Handkontrollhållare
för delade grindar
(10-0920 för kontinuerliga sidostänger)
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Sensormatta 2.1 och
uppstigningsbox 2.1
10-0871
Trådbunden version
10-0872
Trådlös version

3D horisontella och
vertikala avvisarhjul
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