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Mindre
risiko for
skader
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FloorBed® har en samlet
højde på kun 15 cm,
inklusiv madras. Det betyder,
at et sengefald bliver til et
sengerul, hvilket stort
set fjerner risikoen
for skader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Dimensioner:
Størrelse på sengebunden:
Vægtkapacitet:
Maksimal brugervægt:
(ved madras med en vægt på 10kg)

2

92 x 224cm
90 x 200cm
180kg
170kg

Højdeindstilling: (ekskl. madras) 7,1cm - 64cm
Funktioner:
Rygstøtte, knæstøtte,
Anti-Trendelenburg-position,
Trendelenburg position
Serienummer:
NSB-0-FL1-100
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Mindre
plejebyrde

FloorBed® reducerer
behovet for opsyn.
Det betyder en mindre
arbejdsbyrde for
plejere.

Risikohånd
tering

Øget sikkerhed for
brugere, plejepersonale
og arbejdsgivere
gennem reduktion
af risiko.

F LO O R B E D ® E G E N S K A B E R

Samlet højde på 15 cm, når
den anvendes sammen med
lavprofil-madrassen LowMatt™

Ingen ledninger,
der kommer i vejen

Kan køres op i fuld plejehøjde

Skjulte hjul

Rygstøtte- og
knæstøttefunktioner

Sengebundens højde er kun
7,1 cm – samme højde
som en tennisbold

F LO O R B E D ® E K S T R A U D S T Y R

Integrerede sidestykker i
bløde materialer

Sengestøttegreb til at
øge bevægeligheden i
sengen

Støttehåndtag til at øge
bevægeligheden i
sengen

Sikkerhedsmadras, 22 cm
i højden. Samme højde
som en FloorBed® med en
skummadras på 15 cm

Hoved- og fodgærde
mindsker risikoen for stød
og skader

Sikkerhedslagen, som
mindsker risikoen for at
blive fastklemt, da
sengebundsmekanismen
er beskyttet

Kan foldes sammen, så
den er nem at
transportere

Drejeligt sengestøttegreb,
som giver ekstra støtte
ved forflytning
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Hvorfor vælge FloorBed®?
FloorBed®

Plejesenge og lave senge

7cm

20-35cm

Hvornår skal du vælge FloorBed®?
FloorBed® er det rette valg til
brugere, som:
n risikerer at falde ud af
sengen
n har ukontrollerede
bevægelser

n har problemer med at
løfte benene og med at
skifte fra seng til seng

Hovedskader

Risiko for skader
ved fald fra seng

Kravebensbrud

Armbrud
Hoftebrud/-skader

Benskader
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Casestudier

REDUKTION AF FALDULYKKER
Identificeret problemstilling:
Tom er en 92-årig mand, som fik diagnosen
Toms
vaskulær demens i 2011. Han har en meget lille
historie
forståelse for sin egen funktionsdygtighed og en
meget lav risikoerkendelse. Da Tom lå i en almindelig
lav seng på 20 cm, oplevede han hyppige og livagtige
hallucinationer og gav udtryk for at være bange for at falde fra et fly
eller en båd. På trods af disse hallucinationer forsøgte Tom at stå ud
af sengen på uhensigtsmæssige tidspunkter, hvilket resulterede i
faldulykker. Selv ved brug af en faldmåtte medførte faldene
skrammer og blå mærker, hovedskader og andre skader.

Efter installering af en FloorBed®
Efter at have fået en FloorBed® har Tom ikke
forsøgt at stå ud af sengen overhovedet.
Han har derfor ikke haft nogen fald fra
sengen, og han er desuden blevet meget
roligere i løbet af dagen og natten med
færre og mindre intense hallucinationer.
Toms kone mener, at det skyldes, at han nu
føler sig meget mere sikker, når han er nødt
til at være alene, hvilket har gjort ham mere
rolig og afslappet.

REDUKTION AF SKADER
Identificeret
problemstilling:
Ethel’s
Ethel er en 93-årig kvinde,
historie
som fik diagnosen demens for
cirka seks år siden. Hun har en meget
lav risikoerkendelse og en meget lille forståelse for
sine egne fysiske begrænsninger.
Når hun var uden opsyn, forsøgte hun ofte at stå
ud af sin lave standardseng. Hun har haft mange
faldulykker, som har medført skader i form af
blå mærker og skrammer, hovedskader og
indvendige kvæstelser.

Efter installering af en FloorBed®
FloorBed® blev installeret, og selvom Ethel fortsat faldt ud af
sengen, var der nu snarere tale om, at hun rullede ud, end at
hun faldt. Der blev også tilføjet en udvidelse af sengen, idet
man placerede en madras af standardhøjde ved siden af
FloorBed®, hvilket gjorde risikoen for skader endnu mindre.
Fordelen ved madrassen på gulvet var, at når Ethel rullede ud
af sengen, rullede hun over på en blød og polstret overflade.
En anden væsentlig fordel var, at det blev meget hurtigere
og nemmere for hendes plejere at få hende tilbage i sengen
ved hjælp af glidelagener, hvilket overflødiggjorde behovet
for en lift eller andre løfteanordninger.
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