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Felles for alle sengene: 
 
Venta og Venta Movo sengen har minimalt med løse deler også når man tar av endegavler eller forlenger sengen.  
Høydereguleres fra 29 til 80 cm.  
Sengen er utstyrt med åpen buss teknologi dvs klargjort for alle mulige ekstra utstyr som sengealarmer, belysning mm.  

Sengegrinder låses opp og legges ned i en håndbevegelse. Den dekker øvre halvdel av sengen, og kan trekkes ut i flere 
steg slik at den går over tilnærmet hele sengens lengde. Når kun den øvre halvdelen av sengegrinden står oppe, brukes 
den som en oppreisningshjelp. Oppreisningshjelp er dermed integrert i sengen.   

2 innfestninger for søsterhjelp og eller infusjonsstativ. Sengen er klargjort for sjokkleie. De enkelte funksjoner på  
håndkontrollen kan låses, og det er en egen knapp for sittestilling hvorved sengen blir tiltet bakover. Hjertebrett beveger 
seg bakover med 10 cm for å redusere faren for å skli ned i sengen.  
 
Safe Working Load 225 kg. 

Sengen er lett og enkel å rengjøre. 

Venta og Venta Movo har et hyggelig preg med heltre endegavler og sidegrinder.  Gavler leveres i flere utførelser og 
typer trevirke.  

24V teknologi standard, dvs at den har lavt strømforbruk og kun 1 gang pr tiende år er det behov for en stor teknisk 
service på de elektriske funksjoner i sengen. 

Lengde og størrelser på sengens liggedeler er i henhold til den nyeste antropometriske forskning, brukere med flere 
kroppsstørrelser passer meget godt i sengen.

På Venta sengen er hjulene innkapslet for forenklet renhold. 

Seng Venta Movo, madrassbredde 85x200 cm, art. nr. STVENTAM1_OK
Seng Venta Movo, madrassbredde 90x200 cm, art. nr. STVENTAM2_OK

Seng Venta, madrassbredde 85x200 cm, art. nr. STVENTA1_OK
Seng Venta, madrassbredde 90x200 cm, art. nr. STVENTA2_OK

Beskrivelse av våre fire utgaver av 
sengen Venta Movo
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Venta Movo - for et aktivt liv!

Sidegrindene til Venta Movo er spesielt 
designet slik at de er enkle å felle ned og 
opp. De kan heves og senkes selv om du 
kun har en ledig hånd med de intuitive 
utløserne. 

Det er viktig for sengeliggende pasienter å 
få delta i daglige rutiner med beboere og 
familiemedlemmer. Med en mobil seng som 
Venta Movo er ikke dette noe problem. 
Store doble hjul gjør det lett å forflytte 
sengen. Den triller og svinger enkelt.
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3-stopp funksjon

Sikkerhet er viktig! Venta Movo sengene har der-
for en 3-stopp funksjon. Dette forebygger fall ut 
av sengen, gir en ergonomisk riktig arbeidsstilling 
for hjelperen, og en komfortabel inn- og utstigning 
av sengen. 
Sengen er enkel å justere til de forskjellige  
behovene. Venta Movo stopper for eksempel ved 
en høyde på 25 cm, 38 cm og 80 cm. 
Høydejusteringer kan også fint gjøres ved andre 
høyder mellom 25 og 80 cm, og kan “huskes” av 
sengen slik at det er enkelt tilpasses den  
gjeldende brukeren. Dette gir en ideell høyde-   
regulering uansett hvilket behov og hvilken bruker 
som ligger i sengen. 


