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1. Vårdsäng 
ISO-kod 18 12 10 

 

Beskrivning: Vårdsäng förskrivs till person som är i behov av reglerbar säng för att 

möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller då person måste vårdas i säng. Förskrivs till 

person när anpassning av befintlig säng med enklare hjälpmedel, inte är tillräcklig för att 

möjliggöra förflyttning i och ur säng. Förskrivning av vårdsäng får inte ske om orsaken är att 

befintlig säng är i sådant skick att den inte kan anpassas med enklare hjälpmedel. 

 

 

 

Scanbed 755  
Leverantör: Invacare 
http://www.invacare.se/sv 

 

Egenskaper: 4-delad elektriskt reglerbar 

sängbotten. Kan förlängas med 10 cm i 

huvud- och bendel. Sängen förlängs enkelt 

med 5, 10, 15 eller 20 cm för att passa 

brukarens behov. Integrerad sänggrind Britt 

V, trägrind i standardlängd. För madrasshöjd 

upp till 18 cm. Centralbroms för alla 4 hjulen. 

Sängen finns även i bredderna 105cm och 

120cm. 

Skötsel: Torka av produkten med en våt trasa eller en mjuk borste. 

Maxtemperatur: 40 °C Lösningsmedel/kemikalier: Vanliga 

hushållsrengöringsmedel och vatten. Använd inga kemikalier på 

elektriska komponenter. 

Max brukarvikt: 200 kg 

 

Höjd/storlek: Liggyta bredd 90cm och längd 200cm. Höjd sängbottens ovankant från 

25cm upptill 86cm. Frigång under sängen 15cm. 

 

Tillbehör:  Förlängningsbar grind Line, polstrat grindskydd, grindförhöjare, lyftbåge, 

stöd och vändhandtag, säng/läsbord Sonnet Basic.  

Pris:  Bredd 90cm 10 609kr 

Bredd 105cm 13 897kr 

Bredd 120cm 14 303kr 
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2. Sängryggstöd med sidoplacerad motor 
ISO-kod 18 12 24 

 

Beskrivning: Förskrivs till person för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller till 

person som på grund av medicinska skäl är i behov av ställbart ryggstöd.  

 

 

 

Comfortabel sängryggstöd  
Leverantör: Comfortsystem 
http://www.comfortsystem.se/ 

 

Egenskaper: Med hjälp av ett knapptryck ger 

sängryggstödet uppresning från liggande till 

sittande. Sängryggstödets ställdon/motor kan utan 

verktyg bytas från höger till vänster sida. 

Bäddmadrass placeras ovanpå sängryggstödet. 

Skötsel: Samtliga ytor kan rengöras med normalt 

förekommande rengörings- och desinficeringsmedel. 

Ryggduken kan monteras av och tvättas i 60 grader. 

Max brukarvikt: 145 kg 

 

Höjd/storlek: Finns i bredderna 80, 90, 105 och 120 cm med längd ca 75cm. 

 

Tillbehör:  Stödhandtag 

 

Pris:  Bredd 90cm 2990kr  

Bredd 80cm 3990kr  

Bredd 105cm 4490kr  

Bredd 120cm 5990kr  
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3. Sängryggstöd med invändigt placerad motor 
ISO-kod 18 12 24 

 

Beskrivning: Förskrivs till person för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller till 

person som på grund av medicinska skäl är i behov av ställbart ryggstöd.  

 

 

 

Caretec  
Leverantör: Närkes vital 
www.caretec.se 

 

Egenskaper: Med hjälp av ett knapptryck ger 

sängryggstödet uppresning från liggande till 

sittande. Ställdon/motor är placerad innanför 

sängramen vilket möjliggör placering i dubbelsäng 

eller säng med sängram. Bäddmadrass placeras 

ovanpå sängryggstödet. 

Skötsel: Samtliga ytor kan rengöras med normalt 

förekommande rengörings- och desinficeringsmedel. 

Ryggduken kan monteras av och tvättas i 60 grader. 

Max brukarvikt: 135 kg 

 

Höjd/storlek: Finns i bredderna 90, 105 och 120 

cm med längd ca 78cm. 

 

Tillbehör:  Stödhandtag 

 

Pris:  Bredd 90cm 2950kr 

Bredd 105cm 3950kr 

Bredd 120cm 4400kr  

 


