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Resilience
En unik säng utvecklad i ett samarbete mellan dansk psykiatrisk expertis och industrin, äntligen finns en säng 
med fokus på de speciella behov och lösningar som krävs för att ge patienter och personal den säkerhet, 
trygghet och comfort som situationen kräver.
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Multifunktionell kudde
Ett hjälpmedel som lugnar patienten. Kudden 
kan användas efter behov. Kudden är indelad 
i tre olika bytbara moduler som kan monteras i 
ett sammankopplat överdrag.

Nödsituationer
Ramen på sängen rymmer möjligheter att 
använda fixeringsbälten av standardtyp, 
detta är integrerat i sängens design och är en 
naturlig del i formspråket.

Trådlös säng
Sängen levereras med ett utbytbart, 
uppladdningsbart batteri. Batteriet placeras 
i en sluten och låst låda vid fotänden av 
sängen. Lådan kan endast öppnas med 
ett chip eller nyckelkort. Batteriet levereras 
som en plugin-lösning och kan enkelt 
bytas av personalen. Lådan innehåller 
batteri, personalens fjärrstyrningsenhet 
med batteriikon för att indikera batteriström 
och en fjärrkontroll för patienten. 
Batteriladdarpanelen är placerad i ett separat 
rum.

Två olika fjärkontroller
Med sängens två olika fjärrkontroller, en som är 
tillgänglig för patienten och anpassad i funktion 
och vikt, samt en för vårdarens behov, justeras 
snabbt och enkelt sängens olika inställningar. 
Personalens fjärrkontroll förvaras inlåst i batteri 
lådan.

Skyddsskenor och huvudskivor
Skyddsskenor och skivor kan köpas och 
installeras senare. Skyddsskena och 
huvudskiva är säkrade för att förhindra 
oavsiktlig demontering, t.ex. under hantering 
av sängen. Huvudgavel fungerar som ett 
förflyttningsgrepp.

Ben och hjul
Sängens hjul är vid parkering helt dolda inuti
benen, vid förflyttning manövreras dessa med 
sängens fjärrkontroll, men endast via vårdarens 
fjärrkontroll som är inlåst i batterilådan. Kan ej 
manövreras av patient. Säkert, och är en del i 
sängens inbjudande design.

Justering av höjd
Med sängens två olika fjärrkontroller, en som 
är tillgänglig för patienten och anpassad i 
funktion och vikt, samt en för vårdarens behov, 
manövreras sängens olika funktioner. Med 
sängen i lägsta höjd är den bekväm att sitta i 
och får funktionen av en soffa.

Den säkra sängen
Med patientens och personalens trygghet
och säkerhet i första rummet har Resilience
utvecklats i ett samarbete mellan dansk
psykiatrisk expertis och industri. Inga kablar;
helt batteridriven, med väl dolda mekaniska
delar som hjul och motorer och en vikt på 280 
kg. Med en design som inte är institutionell 
utan välkomnande hemtrevlig erbjuder 
Resilience en säker och trygg lösning även för 
utåtagerande patienter.


